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Assufemg

Um baile nota 10!

BOLETIM ESPECIAL BAILE DE ENCERRAMENTO XXXII ROSAS DE ABRIL

Sucesso. Um delirante e harmôni-
co show, resplandecente em som, 
luz e movimentos exóticos e um 
verdadeiro ritmo dos embalos 
dos anos 60 à atual realidade. Não 
houve quem não se atirasse na ba-
lada, executada pelos excelentes 
músicos, dançarinas e percursio-
nistas da sensacional Banda “Rio 
Fantasia”. 

O Baile transcorreu em ambiente 
áureo de muitos elogios e felicita-
ções por parte dos participantes, 
envolto sob um clima gostoso da 
família Assufemg. O contexto era 
de uma participação de todas as 
faixas etárias, em qualquer uma 
delas. E o que não faltou foi gen-
te bonita, muita beleza e elegância 
nos trajes, sejam eles a rigor ou es-
portivo.

Cerveja gelada, drinks, diversos 
petiscos saborosos e incrementa-

dos regaram o bom de nossa famí-
lia. Um evento com aproximada-
mente 600 pessoas mostrou que, 
para ser bom, é necessário o bem-
-estar de todos, pois a qualidade é 
que se destacou e trouxe à tona o 
ponto alto do XXXII Rosas de Abril 
no seu encerramento. 

Não podemos aqui deixar de agra-
decer a todos e a todas, partici-
pantes, ponto ouro do baile, mas 
será injusto de não dar aqui os 
parabéns ao diretor Hélio Macedo 
e sua equipe de organização e de-
coração. A beleza nos trabalhos ali 
apresentados foi visualizada por 
todos e tornam o baile em algo ain-
da mais inesquecível.

Sob a coordenação de Rejaine 
Carvalho, dedicada, competen-
te e comprometida, a receita para 
que nada desse errado no evento 
foi realizada com muito sucesso. 

O Sr. Blandino Diana, ali também 
demonstrou sua capacidade para 
desenrolar um baile lindo e mara-
vilhoso.

À Diretoria da Assufemg e a comis-
são organizadora do evento, Nota 
10. Porque não tenho palavras 
para expressar meus sentimentos e 
emoção perante a um evento com 
a PRATA DA CASA, o que o tor-
na mais rico, glorioso e, acima de 
tudo, vitorioso.

Parabéns, Assufemg! Parabéns, fa-
mília Assufemg! E agora mais do 
que nunca podemos afirmar e gri-
tar aos quatro ventos: “Assufemg 
Viva! Do Sonho à Realidade”.

Márcio Flávio dos Reis
Presidente.

veja todas as fotos do Baile em 
nossa página no Facebook.
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Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

Um convite a sair da cadeira. Este pode ser o resumo da apresentação da Ban-
da Rio Fantasia, no Baile de Encerramento do XXXII Rosas de Abril. O grupo 
se apresentou de maneira épica, com seu variado repertório de sucessos inter-
nacionais e nacionais de todos os tempos.

O show começou por volta das 22h, com as tradicionais baladas para esquen-
tar os “pés-de-valsa”, que embalaram seus pares, sob hits românticos e dan-
çantes. Logo depois, com o devido aquecimento feito, começaram a aumentar 
o ritmo das canções.

“Foi um dos melhores bailes que participei. De maneira geral foi muito bom. 
Principalmente a banda, que fez muito sucesso entre os convidados”, ana-
lisou Júlia Ferreira, diretora de Cultura da Assufemg. O público que esteve 
presente apontou o grupo como um dos destaques da noite, pelo grande re-
pertório e interatividade com a plateia. 

A Banda Rio Fantasia está há 45 anos no mercado, levando, além dos su-
cessos, cenário, iluminação e figurino próprios, o que animou ainda mais o 
show. “Estamos muito felizes em estar nesta festa, com esse público animado. 
É muita honra poder tocar novamente para a Assufemg”, frisaram os compo-
nentes da banda  na abertura do show. 

Banda Rio Fantasia  
agitou o público
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O Baile de Encerramento do XXXII 
Rosas de Abril teve início semanas 
antes de ser executado. Inúmeras 
reuniões foram feitas para acertar 
os detalhes. “O Baile tem consequ-
ências exclusivas. Ele fecha o Rosas 
de Abril, e todos esperam um final 
feliz para isso. E a festa vem para 
ser aquele toque final de qualida-
de”, explica Hélio Macedo, Diretor 
de Assistência e Convênios, um 
dos responsáveis pela organização 
do evento. 

O Baile teve sua primeira data alte-
rada. Era para ocorrer em 28/04, últi-
ma sexta-feira do mês de Abril, mas 
em função da Greve Geral ocorrida 
no mesmo dia, foi adiado para 05 de 
maio, o que contribuiu ainda mais 
para o sucesso do evento. 

No dia 05, com o esquema todo 
sendo executado, a salão do Clube 
Libanês começou a ser montado 
cedo. Funcionários da Assufemg 
descarregaram o material, orga-
nizaram mesas e cadeiras, orna-
mentaram o local, sincronizaram o 
sistema de informação interno dos 

associados da entidade e fizeram 
todas as instalações adequadas, 
para que nenhum erro pudesse 
acontecer. “É muito prazeroso fa-
zer um evento assim. Requer mui-
ta responsabilidade, dedicação e 
carinho. Fazer parte disso é um or-
gulho”, definiu Rejaine Carvalho, 
secretária do XXXII Rosas de Abril 
e que ajudou a organizar o baile. 

A decoração foi um ponto alto a 
ser destacado por todos. A escolha 
dos enfeites e do mobiliário foi cri-
teriosamente selecionado pela Co-
missão Organizadora. “Faço o Ro-
sas há mais de seis anos, e só tenho 
elogios a fazer nesta edição. Tudo 
foi muito bonito, com destaque ao 
empenho da Rejaine, que vestiu a 
camisa, além do desafio aceito pela 
Aline, que ficou responsável pela 
gastronomia”, finalizou Hélio.

Aline Loiola e toda sua equipe fize-
ram petiscos e pratos que tiveram 
muito sucesso na festa. O cardápio 
foi todo pensado para que o sócio, 
seus familiares e amigos pudes-
sem aproveitar ao máximo. “Tudo 

foi muito bom. Desde a comida até 
a decoração, que foi visualmente 
deslumbrante. É muito gratificante 
trabalhar no Rosas. Eu vivi todos 
eles praticamente e você aprende 
muito com as pessoas a cada ano”, 
se emociona Blandino Diana, ge-
rente da Cantina Pelego’s, e inte-
grante da Comissão Organizadora.

A emoção, inclusive, ficou estam-
pada no rosto de quem trabalhou 
muito e viu o público chegar e elo-
giar a festa. “Eu fiquei imensamen-
te feliz de ver as pessoas chegando 
e elogiando nosso trabalho. Isso é 
um sinal de que tudo foi bem feito. 
Fizemos esta festa com muito ca-
rinho para eles”, afirmou Rejaine 
Carvalho. 

“Foi tudo beirando a perfeição. Cla-
ro que há detalhes que podemos 
melhorar, pois na vida, todos nós 
aprendemos a cada dia. Mas a As-
sufemg está feliz em poder ter rea-
lizado esta grande festa”, apontou 
a diretora de Cultura, Júlia Ferreira.

Trabalho, Organização e Satisfação
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• Vende-se ótima fazendinha, sede muito boa, casa 
para caseiro, pomar, curral, capineira, pasto, máqui-
na de cortar capim e fazer fubá. Quintas da Fazen-
dinha – Matozinhos. Falar com José Maria Pessoa 
(3221-0198 e 9 9945-1378).

• Vendo Apartamento Ed. Jk – Rua Timbiras, 2500, 
apto 2006, em Lourdes. (1 quarta, sala dois ambien-
tes, cozinha, banheiro. Valor a combinar. Tratar di-
reto com a proprietária: Lúcia – 98650-2943.

N e g o c i n h o $

Cada sócio da Assufemg teve direito a três convites. 
Sendo um para o titular e dois para convidados. E a 
presença no Baile de Encerramento foi tremenda. Logo 
cedo, os participantes chegaram, se acomodaram, re-
cebendo um copo personalizado com a logo do XXXII 
Rosas de Abril e curtiriam a festa do começo ao fim. 

“Sou associado há mais de 22 anos. Sempre participo 
das ações da Assufemg e só tenho a elogiar o Baile”, 
conta Milton Caldeirele, funcionário do Hospital das 
Clínicas. “Nessa atual situação do país, onde o tra-
balhador perde cada vez mais direitos, ter uma festa 
deste jeito para nós é para se ficar emocionado”, com-
plementa. 

Em rápida pesquisa de satisfação com o público pre-
sente e com parte da Comissão Organizadora, o Baile 
mereceu nota alta. “Não tem como dar nota baixa. Eu 
daria 10, porque foi tudo feito com muito esforço e 

carinho. O público lotou o salão e todos saíram de lá 
muito satisfeitos e felizes”, analisou Blandino Diana, 
que ajudou a montar a festa.

“Todos que estiveram lá, ouviram música boa, come-
ram ótima comida e se divertiram bastante. Tudo se 
encaminhou para que o evento fosse muito bom”, dis-
se o diretor Hélio Macedo, que levou seu filho e sua 
esposa à festa. Aliás, o ambiente familiar do Baile foi 
bem aconchegante, não havendo nenhum problema 
no decorrer da comemoração. 

Após o Baile, o gostinho de “quero-mais” ficou no sen-
timento dos convidados. “A receptividade, a organi-
zação, a educação. Isso tudo faz com que a Assufemg 
saia sempre forte. É um momento de encontro com 
nossos amigos. Só tenho a dar os parabéns pra todos 
que nos proporcionaram esta festa. E já fico contando 
os dias para a próxima”, finaliza Milton Caldeirele. 

A diretoria da Assufemg agradece aos patrocinadores Nossacoop, Cet Seguros, Coopecremt 
e UniCesumar por acreditarem em nossa entidade e em nossos sócios, ajudando a realizar este 
inesquecível Baile de Encerramento do XXXII Rosas de Abril.

Nota alta e elogios


