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XXXIII Rosas de Abril chega para encantar

Atividades culturais e artísticas dão toque especial 

Assufemg

Importante, tradicional e atrati-
vo, o festival Rosas de Abril nova-
mente irá agitar a UFMG. Neste 
ano de 2018, a atividade completa 
33 anos, juntamente com os 44 da  
Assufemg. Os campi Pampulha 
e Saúde vão respirar cultura, es-
porte, arte e música nos dias 2 a 
27 de abril. 
Para esta edição, o tema escolhido 
foi sobre o progresso da Assufemg 

diante de um passado 
tenebroso. “Da Flor ao 
Fruto, É Tempo de Co-
lher” levará ao público 
as recentes conquistas 
da entidade, apontan-
do dias ensolarados de 
uma colheita, depois 
de anos de tempesta-
de, bem frutífera. 
“A ideia do tema é que 
a Assufemg estava pra-
ticamente falida e foi 
reestruturada. E hoje, a 

entidade começa a colher os frutos 
daquilo que vem trabalhando des-
de 2005”, explica Márcio Flávio dos 
Reis, presidente da associação e que 
vislumbra um bom futuro. “Ainda 
com alguns problemas, o que é nor-
mal, hoje já avistamos uma luz no 
fim do túnel”, completa. 
“Este processo só foi possível pelo 
engajamento de todos, inclusive 

dos funcionários da entidade que, 
reconhecendo o momento de mu-
danças, ajudaram muito nesta re-
construção”, aponta Júlia Ferreira, 
diretora de Cultura da Assufemg. 
Engajamento que é visto desde a 
primeira reunião do XXXIII Rosas 
de Abril para definir o norte do 
evento. “Está tudo sendo prepara-
do com muito carinho e respeito. 
Teremos atrações muito legais. Um 
evento deste tamanho merece”, re-
vela Marcos Vinícius Ribeiro, dire-
tor-adjunto de Cultura. 
O Rosas de Abril é o maior even-
to não-institucional das univer-
sidades brasileiras e leva há 33 
anos uma série de atividades que 
movimentam toda comunidade 
acadêmica. E neste ano não será 
diferente. Você confere toda a 
programação do XXXIII Rosas de 
Abril na página 3 deste boletim. 
#SouRosas2018

Os eventos culturais do Rosas de 
Abril sempre tomam seu papel de 
protagonismo durante o festival. 
Em 2018 mantém a tradição. Várias 

apresentações poderão ser vistas, 
tanto no Campus Pampulha, como 
no Campus Saúde.  Serão expostas 
duas feiras de artesanato (você tem 

detalhes na página 4 deste bole-
tim), com vários produtos de qua-
lidade nos campi da UFMG. 
Pra começar com o pé direito, a 
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Assufemg

Esporte sempre tem um capítulo 
especial no Rosas de Abril. Para a 
edição deste ano, o público poderá 
se exercitar e se divertir à vontade. 
A Caminhada Ecológica 2018 pre-
tende reeditar o sucesso anterior. A 
ação acontece no dia 25/04, na Esta-
ção Ecológica da UFMG, no Campus 
Pampulha, a partir de 08h. Lembran-
do que as inscrições já estão sendo re-
alizadas e vão até dia 20/03. O cadas-
tro pode ser realizado em nosso site, 
www.assufemg.org.br. É importante 
a leitura das dicas e observações do 
evento no final das inscrições. 
Movimentar o corpo é uma boa pe-
dida no XXXIII Rosas de Abril. O 
público poderá participar das Ofici-
nas de Ginástica Funcional e Dança, 
promovidas pelo projeto Saúde Ati-
va da Assufemg. Cada atividade será 
dividida por turmas a cada semana, 
sendo 10 vagas por grupo a cada se-
mana de aula. O interessado pode se 
cadastrar nas duas modalidades e na 
quantidade de turmas que desejar, 
havendo vagas disponíveis.
As oficinas ocorrerão sempre no Es-
paço Cultural da Assufemg, no Cam-

pus Pampulha da UFMG, a partir 
das 17h. A inscrição é gratuita du-
rante o XXXIII Rosas de Abril e tam-
bém pode ser feita em nosso site. 
Truco e Buraco
Os amantes do carteado terão um 
momento de muito lazer no Fes-
tival. O torneio de Truco e Buraco 
promete agitar a Assufemg. A com-
petição será nos dias 10, 12 e 17 de 
abril, a partir de 18h. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas na 
secretaria da Assufemg, com a ficha 
de inscrição preenchida, que pode 
ser baixada em nosso site. 
Futebol
Tradicional e competitivo, o torneio 
de Futebol do Rosas de Abril terá 
início no sábado, dia 17. São 7 equi-
pes, divididas em 2 grupos, dispu-
tando o troféu. Os jogos acontecem 
no campo da Assufemg, atrás da 
sede. O gramado foi reformado e 
está em plenas condições para a re-
alização do esporte. A final do cam-
peonato está prevista para 05/05. A 
tabela completa você acompanha 
em www.assufemg.org.br

Esporte e lazer com força total  
no Rosas 2018
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abertura do Rosas terá 
a tradicional queima de 
fogos e retorno do cor-
tejo da banda Bororó 
pelo Campus Pampu-
lha, dia 02/04, a partir 
de 09h. Apresentações 
culturais como Coral 
do Ipsemg irão emocio-
nar os ambulatórios do 
Hospital das Clínicas. 
O Grupo Melindrosas 
pretende encantar a 
Arena Medicina, com 
suas aposentadas dan-
çando o rítmo cancan, 
proporcionando um 

ótimo espetáculo para 
o público. No dia 18/04, 
a Cantina Pelego’s re-
cebe o Grupo de Dança 
Cigana. O Curso de De-
coupage irá capacitar 
os participantes na or-
namentação de objetos, 
dando um tom artístico 
às peças. Esta oficina 
acontece em quatro da-
tas. As inscrições são re-
alizadas em nosso site: 
www.assufemg.org.br
Descanso? Tem tam-
bém. A massagem te-
rapêutica dará o rela-

xamento merecido no 
trabalho. Destaque im-
portante para o Desfile 
Plus Size, sucesso em 
2016 e que volta este 
ano com força total. A 
atividade acontece no 
dia 13/04, a partir de 
12h, na Praça de Servi-
ços, com marcas con-
ceituadas do mercado 
e toda elegância das 
modelos. Porém, mais 
cedo, às 11h, será rea-
lizado um debate so-
bre o tema, no mesmo 
local, com convidados 
ilustres. Não perca!

http://www.assufemg.org.br
http://www.assufemg.org.br
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Programação completa - XXXIII Rosas de Abril

Hora/Local Segunda - 02/04 Terça - 03/04 Quarta - 04/04 Quinta - 05/04 Sexta - 06/04 Sábado - 07/04

8h às 17h
Medicina Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato

9h às 12h
13h às 16h HC Massagem Terapêutica Campanha de Filiação Campanha de Filiação Massagem Terapêutica Futebol

12h às13h
Arena Medicina

Apresentação do  
Grupo Melindrosas

Show com a cantora  
Elisa Pretinha

13h30
• Ambulatório Borges 
da costa  
• Ambulatório São 
Geraldo 
• Ambulatório Jenny Farias

Coral do IPSEMG

13h às16h
Medicina Curso de Decoupage

14h às 16h 
Escola de Enfermagem Curso de Decoupage

10h30 às 12h30 - HC Curso de Decoupage

Hora/Local Segunda - 02/04 Terça - 03/04 Quarta - 04/04 Quinta - 05/04 Sexta - 06/04 Sábado - 07/04

9h Assufemg e Campus Abertura c/Fogos e Banda 
Bororó

9h Campo da  
Assufemg Futebol

18h às 20h
Assufemg

1ª eliminatória Festival da 
Canção 

21h às 00h 
Assufemg

Show musical
Edu Ribeiro e Chama Chuva

Hora/Local Segunda- 09/04 Terça - 10/04 Quarta - 11/04 Quinta - 12/04 Sexta - 13/04 Sábado - 14/04

8h
Praça de Serviços Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato Feira de Artesanato

9h
Campo da Assufemg Futebol

9h às 12h - 13h às16h
Assufemg Massagem Terapêutica Massagem Terapêutica

11h às 14h
Espaço da Assufemg

Almoço musical com Lucas - 
Fac. de Música

12h às 13h
Praça de Serviços

• Debate Plus Size 11h 
• Desfile - (Praça de Serviço)

14h às 17h
Assufemg Curso de Decoupage

17h15 às 18h15
Espaço da Assufemg

Oficina de Ginástica 
Funcional

Oficina de 
Dança 

Oficina de Ginástica  
Funcional

Oficina de 
Dança

18h
Assufemg

Torneio de Buraco  
e Truco

Torneio de Buraco  
e Truco

18h às 20h
Assufemg

2ª eliminatória Festival  
da Canção 

Banda do Marcão 21h

Hora/Local Segunda - 16/04 Terça - 17/04 Quarta - 18/04 Quinta - 19/04 Sexta - 20/04 Sábado - 21/04

9h às 12h - 13h às16h 
Assufemg Massagem Terapêutica

9h Campo da  
Assufemg Futebol

12h às 13h 
Cantina Pelego’s

Almoço musical 
Grupo de Dança Cigana

11h às 14h30 
Cantina Pelego’s

Almoço musical 
comemorativo de 

aniversário - (Dudu 
Martins) 

18h - Assufemg Torneio de Buraco e Truco

17h15 às 18h15
Assufemg

Oficina de Ginástica 
Funcional

Oficina de 
Dança 

Oficina de Ginástica  
Funcional

Oficina de 
Dança

18h às 20h30
Assufemg Final do Festival da Canção

21h às 00h  
Assufemg

Espetáculo Pirotécnico e 
Show com Chevette Hatch

Hora/Local Segunda - 23/04 Terça - 24/04 Quarta - 25/04 Quinta - 26/04 Sexta - 27/04 Sábado - 28/04

8h 
Estação Ecológica Caminhada

9h às 12h - 13h às16h
Assufemg Massagem Terapêutica Massagem Terapêutica

14h às 17h
Assufemg Curso de Decoupage

17H15 às 18H15
Espaço Assufemg

Oficina de Ginástica 
Funcional

Oficina de 
Dança 

Oficina de Ginástica  
Funcional

Oficina de 
Dança

21h às 03h30
Clube Libanês Baile de Encerramento
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 43 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

- Campanha de Filiação 2018!

O tradicional Festival da Canção As-
sufemg está de volta. A atividade, que 
neste ano completa sua 12ª edição, faz 
parte do Rosas de Abril e tem como ob-
jetivo revelar novos talentos.
O evento acontece de 06 a 20 de abril, 
no Espaço Cultural da Assufemg. O 
interessado pode se cadastrar até o dia 
16/03. Para isso, deve preencher as fi-

chas e ler o regulamento, que estão dis-
poníveis em nosso site. Os documentos 
devem ser entregues na sede da Assu-
femg, na UFMG, Campus Pampulha.
O primeiro colocado do Festival da 
Canção leva para casa três mil reais. Só 
concorrem músicas de autoria própria 
de funcionários, professores, aposenta-
dos e estudantes da UFMG.

Como de praxe, a música não po-
deria faltar no Rosas de Abril. Serão 
várias apresentações durante o mês 
do festival. E o melhor: nos Campi 
Saúde e Pampulha da UFMG. 
O repertório é variado e você 
acompanha toda a programação 
na página 3. Serão cantores de 
MPB, samba, rock, em diversos 
dias, no almoço, ou no seu happy 
hour. Destaques para os shows 
de Edu Ribeiro e o grupo Chama 

Chuva, que prometem fazer o pú-
blico dançar no Espaço Cultural da  
Assufemg, no dia 06/04, e da ban-

da do Marcão, no dia 13/04, tocan-
do variedades e sucessos de todos 
os tempos. Vale destacar  também 
o grupo Chevette Hatch, que en-
cerra a programação musical do 
Rosas, no dia 20/04, com os maio-
res sucessos dos anos 60, 70 e 80.
Pra finalizar com chave de ouro, o 
Baile de Encerramento do XXXIII 
Rosas de Abril irá trazer a banda 
Rio Fantasia com toda sua equipe 
e versatilidade, no dia 27, no Clube 
Libanês.

Pediu Feira de Artesanato? Então terão duas!

Música dá o tom do XXXIII Rosas de Abril

Festival da Canção marca presença 

O XXXIII Rosas de Abril terá uma grande novidade. Serão 
duas feiras de artesanato que irão movimentar os campi 
Pampulha e Saúde da UFMG. De 02 a 06 de abril, de 08h às 
18h, a Faculdade de Medicina recebe a feira, com produtos 
de associados da Assufemg e funcionários da UFMG. 
Já a XXIX Feira de Artesanato da Assufemg se manterá na 
Praça de Serviços. O público poderá acompanhar de 09 a 13 
de abril, de 08h às 17h. Todos os detalhes podem ser vistos 
em nossa página no Facebook e em nosso site. 

Fe
ir

a 
de

 A
rt

es
an

at
o 

20
17

Sh
ow

 d
o 

C
ha

m
a 

C
hu

va
 2

01
7


