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Quase tudo pronto para o grande  
Baile do XXXIII Rosas de Abril

Convites para o Baile já estão disponíveis

Assufemg

O fim de mais uma edição do 
Rosas de Abril está chegando. 
Porém, o encerramento será com 
chave de ouro. O tradicional 
Baile, este ano, ocorrerá no dia 
27, sexta-feira, a partir de 22h30, 
no Clube Libanês, na Pampulha, 
e irá contar com muitas atrações.
A banda será Rio Fantasia, que 
sempre faz muito sucesso no 
evento. O grupo toca os maiores 
hits nacionais e internacionais de 
todos os tempos, fazendo uma 
verdadeira viagem ao tempo. 

Com muitos figurinos, dançari-
nos e um corpo de músicos de 
qualidade, Rio Fantasia vai agi-
tar o público presente ao baile. 
Quem for ao evento terá novida-
des. É o que garante o diretor de 
Assistência e Convênios, Hélio 
Macedo, um dos responsáveis 
pela organização da atividade. 
“Sim, pode esperar novidades. 
Estamos fazendo tudo para ofe-
recer o melhor”, afirma. Fazer o 
melhor é estar atento a todos os 
detalhes da preparação, segundo 

ele. “Estamos a todo vapor. Cada 
detalhe é cuidado com muito ca-
rinho e atenção”, explica.
A expectativa da organização é a 
melhor possível. O intuito é su-
perar o Rosas de Abril do ano an-
terior, onde o baile foi avaliado 
com nota máxima. “Queremos 
sempre dar um passo a frente. 
Todos podem esperar um baile 
tranquilo, familiar, alegre, com 
muita música boa, comida agra-
dável e animação”, conclui Hélio 
Macedo. 

O sócio já pode retirar o convite para o Baile de Encerramen-
to do XXXIII Rosas de Abril a partir de segunda-feira, 23/04, 
até o dia da atividade, na sede da Assufemg, no Campus 
Pampulha. Cada associado terá direito a 2 entradas: a do 
titular e do acompanhante. 
Para o procedimento, o sócio deverá estar em dia com a  
Assufemg e informar, na secretaria, o número de sua inscri-
ção, além do nome do acompanhante. 
Informações: 3439-8110.

Baile de Encerramento 2017
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Ações de Esporte e Lazer agitam 
participantes do Rosas

Ginástica e Dança Caminhada Ecológica

Os jogos de futebol do XXXIII Rosas de Abril estão sendo disputados no Cam-
po da Assufemg, atrás da sede, no campus Pampulha da UFMG. O gramado 
foi reformado e está sendo elogiado pelos atletas. 
As partidas acontecem sempre aos sábados pela manhã. O campeonato está 
com uma média alta de gols e muito equilíbrio entre os times. A final está 
prevista para o dia 05 de maio. 

O Projeto Saúde Ativa da Assufemg 
também entrou no XXXIII Rosas de 
Abril, oferecendo duas oficinas: Ginás-
tica Funcional e Dança. 
As atividades acontecem de segunda 
à sexta até o dia 26/04. O sucesso é tão 
grande que todas as vagas estão preen-
chidas. As oficinas são sempre às 17h. A 
Ginástica Funcional é o nome da nova 
alternativa para quem busca fortalecer 
o corpo, auxiliando na quebra da roti-
na. Na Dança, o participante aprende 
passos e ritmos para dança de salão.

Também estão encerradas as 
inscrições para a Caminhada 
Ecológica Assufemg 2018, que 
será realizada quinta-feira, 26, 
às 9h, na Estação Ecológica da 
UFMG. O participante deve che-
gar às 8h para credenciamento e 
retirada do kit. 
É recomendável estar vacinado 
contra a Febre Amarela, ape-
sar de o local não ter nenhum 
caso da doença. A organização 
também recomenda a utiliza-
ção de calçado adequado para  
a caminhada. Será disponibi-
lizado, ainda, repelente para 
os participantes se protege-
rem de insetos. Informações:  
www.assufemg.org.br

Oficina de Ginástica

Oficina de Dança

C
am

po
 A

ss
uf

em
g

Torneio de Futebol
Rejaine e Evandro (nas pontas) Campeões do Torneio de Buraco

http://www.assufemg.org.br
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Cultura, arte e muita música. O Rosas bombou na pista

As atividades culturais, artísticas e musicais são des-
taques à parte no XXXIII Rosas de Abril. As duas Fei-
ras de Artesanato fizeram sucesso nos Campi Saúde e 
Pampulha da UFMG. As apresentações culturais en-
cantaram o público nos dois locais. Os shows musicais 
embalaram as noites do Espaço Cultural da Assufe-
mg, com muito swing, animação e divertimento. 
A Arte foi contemplada em forma de workshop. O 
Curso de Decoupage ensinou as pessoas a ornamen-
tarem objetos com tecidos, papeis e tintas, aguçando a 
criatividade de cada um. Para relaxar, o Rosas ofere-

ceu o Espaço Zen, com sua massagem terapêutica, nos 
campi Saúde e Pampulha. 
O Debate e Desfile Plus Size chamaram bastante aten-
ção na Praça de Serviços da UFMG. No Debate foram 
abordados assuntos do universo plus size, passando 
por moda, beleza e comportamento. Logo depois, vá-
rias modelos desfilaram no palco, exibindo coleções, 
acessórios e vestuário de marcas plus que estiveram 
presentes na Feira de Artesanato. 
Confira algum destes momentos únicos do XXXIII Ro-
sas de Abril.

Banda Bororó
Show Elisa Pretinha

Coral do Ipsemg

Banda do Marcão

Curso de Decoupage

Festival da Canção
Desfile Plus Size

Edu Ribeiro e Chama Chuva Espaço Zen

Grupo MelindrosasDebate Plus Size

Show Brandon Alves 
Grupo Ciranda de Minas 

Feira de Artesanato - Campus Pampulha

Show Edu Ribeiro e Chama Chuva Grupo Luna Guapa

Show Banda do Marcão

Feira de Artesanato - Campus Saúde



A Assufemg prepara mais um evento para você. Dia 11 de maio, a 
partir das 17h, acontece a Festa do Dia das Mães.
Serão diversas atrações, como música ao vivo, bingo, distribuição 
de rosas, além dos melhores petiscos da Cantina Pelego’s. 

A mamãe sócia que estiver em dia com a Assufemg e presente à 
festa pode levar pra casa um super presente. Irá ser sorteada uma 
smart tv Samsumg 32 polegadas durante o evento.

Não perca! Chame sua família.
Lembrando que o Happy Hour da Assufemg, que tradicionalmen-
te acontece em toda 1ª sexta-feira do mês, não acontecerá excepcio-
nalmente em maio devido à Festa do Dias das Mães.

04 Assufemg

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!

Dia das Mães na Assufemg: muita festa e sorteio de smart tv!

• Faço faxina em casas, apartamentos, escritórios, etc. Tratar com Ieda: 99331-6865 (Whatsapp).
• Aluga-se apartamento em Piúma (ES). De frente para o mar, ao som da praia. Monte Aghá – Capacidade para 
10 pessoas. Diária Barata. Tel: 3327-2551 | 99395-8044. Tratar com Marcos Marcotti ou Clélia. 

N e g o c i n h o $

Sorteio de uma smart tv


