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Homologação das chapas para as
Eleições do Triênio 2019/2022
A Junta Eleitoral reunida em 16/04/2019 vem, por meio de seu Presidente, conforme o calendário eleitoral,
homologar a chapa inscrita para a Diretoria Executiva da Assufemg – Triênio 2019/2022 (”Assufemg Viva!
Atuante e Superando Desafios”). Decidiu-se, também, homologar a chapa inscrita para o Conselho Fiscal da
Assufemg – Triênio 2019/2022 (”Transparência”). Segue abaixo a homologação:

Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺ Alexandre Dias Santos ☺Izabel Antônina de Araújo ☺Maria Zenira dos Santos Silva
☺Michael Kick Souza Lima ☺Rosângela da Silva Santos.

XXXIV Rosas de Abril e suas atrações
O Rosas de Abril deste ano conta com uma variedade de atrações culturais, esportivas e musicais. Dentre elas estão:

Abertura do XXXIV Rosas de Abril
no Campus Pampulha com a banda
Bororó e o tradicional show de fogos
Durante a abertura do Rosas,
aconteceu a tradicional queima de fogos que ao longo dos
anos tornou-se parte marcante
das comemorações ao longo
deste mês. O cortejo da banda
Bororó percorreu o Campus
Pampulha ao som de suas tradicionais marchinhas que foram embaladas pelos sorrisos que se depararam com a apresentação da banda.
A Assufemg e sua Diretoria para os próximos anos, irão rever
se a queima de fogos será mantida nas festividades promovidas pela mesma. E pede desculpas pelos transtornos ocorridos.

Feira de
Artesanato

A Feira de Artesanato contou com
78 expositores de diversos segmentos como: bijuterias, bolsas, sapatos,
roupas, artigos de casa e decoração,
brinquedos, entre outros, movimentando a Praça de Serviços durante a semana de 8 à 12 deste mês.

Show de abertura do Rosas
de Abril no Campus Saúde
com Mozão Diniz

A arena medicina contou com o show de
Mozão Diniz, dia 1, apresentando os diversos sucessos da MPB, encantando e fazendo
o público cantar.

Oficina de Customização, Teatro
e Circense
A Oficina de Customização ministrada pela professora Kátia
Crispim, contou com 2 aulas nos
dias 3 e 4 deste mês. Na primeira
aula, foi repassado como customizar uma camisa de malha e na
aula seguinte, foi trabalhado a
customização em peças de roupas jeans. As alunas ficaram bastante satisfeitas com o momento
de aprendizado compartilhado.
Na Oficina de Teatro, que aconteceu entre os dias 8 e 11 de
abril, a oficina explorou vivências teatrais dos contos literários
do escritor uruguaio Eduardo

Galeano. As aulas foram ministradas pelo estudante de Teatro
da UFMG, Ítalo Araújo.
Já a Oficina de Vivências Circenses ministrada pela professora
Cléria Rocha proporcionou uma
introdução das técnicas de equilibrismo, acrobacia e malabarismo nos dois dias do encontro,
estimulando os participantes a
desenvolver habilidades como
liberdade de expressão, coordenação motora, criatividade,
condicionamento físico, criação
coletiva e capacidade de concentração.

‘’Minas em Mar’’ é a vencedora do XIII Festival da Canção
O tradicional Festival da Canção nesta edição do Rosas de Abril teve
uma variedade de estilos musicais de muita qualidade. Para os jurados
escolherem o vencedor, tiveram trabalho.
A música ‘’Minas em Mar’’, de Izza e a Kombi Azul, foi a escolhida dentre as 5 outras que disputaram a final. A canção fala sobre a tragédia de
Mariana.
Em segundo lugar ficou ‘’Se eu tivesse a voz’’ da banda Bequadros. E a
terceira colocação ficou com ‘’Me ama’’ de Gerson Marques. Competiram ainda Inefável, de Felipe Saldanha, Seu Agenor, de Ernane Oliveira
e a Forja, de Deni Perotti e Vitor Diniz.
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Resumo da última rodada e equipes
classificadas para as semifinais do
Campeonato de Futebol de Campo
do XXXIV Rosas de Abril 2019
Dia13 de abril, sábado, aconteceu a
última rodada do campeonato de futebol de campo do XXXIV Rosas de
Abril 2019. Em virtude de um entendimento prévio entre as equipes do
CEU e FUNDEP, não houve o primeiro jogo, por problemas ocorridos
com ambas as equipes. Já na única
partida entre as equipes HC Futebol
Clube x ASSUFEMG, onde decidiria
de forma acirrada a classificação da
chave A, apesar da goleada aplicada
na equipe do HC, a equipe da Assufemg demonstrou certo desequilíbrio

na primeira etapa do jogo e, apenas
na metade da segunda etapa conseguiu reencontrar em campo e após o
primeiro gol, a tranquilidade tomou
conta da equipe e os gols foram saindo naturalmente, sendo determinante para o placar de 6 x 0 a seu favor,
gols de Lauro (1), Marco Antônio (1),
Richard (1), David (2) e Samuel (1),
classificando-se para as semifinais em
primeiro lugar da chave A, conforme
tabela da classificação geral.
Para a fase semifinal, os confrontos ficaram da seguinte forma:

DATA

DIA

CAMPO

HORÁRIO

FASE

EQUIPE

PLACAR

EQUIPE

JOGO

04/05/2019

Sábado

Assufemg

8h30

SEMIFINAL

ASSUFEMG

X

ÁREAS
VERDES
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04/05/2019

Sábado

Assufemg

10h30

SEMIFINAL

BORÚSSIA
FUMP

X

AMIGOS
FC (TBI)
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- Campanha de Filiação 2019!
Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 45 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

Expediente
Órgão Informativo da
Associação dos Servidores da
UFMG - Assufemg.
Fones: 3439-8100
Fax: 3439-8118. Subsede no
Medcenter - Tel: 3224-7519.
www.assufemg.org.br Fale conosco:
sec.presidencia@assufemg.org.br
ou imprensa@assufemg.org.br Facebook: assufemg.
Av. Antônio Carlos, 6627 Cidade Universitária
CEP: 31.270.010 - BH - MG Fones: 3439 - 8100/3439 - 8124
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Sônia Micussi
Simões
Diretor Administrativo: Luiz
Geraldo de Oliveira
Diretor Administrativo Adjunto:
Antônio Sílvio de Oliveira
Diretor Financeiro: Wânia
Ferreira Duarte Goulart
Diretor Financeiro Adjunto:
Odair dos Santos Ferraz
Diretor de Imprensa e
Divulgação: Magna Cristina de
Oliveira
Diretor de Imprensa e
Divulgação Adjunto: Antônio
Cícero de M. Mendes
Diretor de Esporte e Lazer:
Marcelo Antônio A. de Lima
Diretor de Esporte e Lazer
Adjunto: José Tiago Lopes
Diretor de Cultura: Júlia Maria
Ferreira
Diretor de Cultura Adjunto:
Marcus Vinícius Ribeiro
Diretor de Assistência e
Convênios: Hélio Geraldo
de A. Macedo
Diretor de Assistência e
Convênios Adjunto: Eliane F.
Ramos de Jimenez
Conselho Fiscal
Titulares
Lúcia Aparecida de Oliveira
Pinto
Nívio Laurentino Pereira
Geraldo Magela de Senna
Suplente
Cláudio Lima Oliveira
Edição: Ana Flávia de Abreu
(Assessora de Imprensa)
Projeto e Editoração Gráfica:
Eliseu Ramos
Periodicidade: quinzenal
Tiragem: 4.500 exemplares
Impressão: Gráfica Cedáblio.
Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos seus
autores e não correspondem,
necessariamente, à opinião do jornal.
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Quarta Doze e Trinta com Saldanha Rolim e Paulinho
Pedra Azul movimentam a Praça de Serviços na UFMG
Do sertão mineiro ao litoral nordestino, Saldanha Rolim apresentou seu show Brasilidade
no Quarta Doze e Trinta. Saldanha expressou por meio de seu
show a diversidade de ritmos
que fazem parte de seu repertório.

Paulinho Pedra Azul
apresentou seu repertório
no Quarta Doze e Trinta
com canções consagradas
como ‘’Ave cantadeira’’,
‘’Cantar’’,
‘’Jequitinhonha’’ levando a participativa e repleta plateia a cantar todos os seus sucessos.

Shows com as bandas Putz Grilla, Vibes e Chevette Hatch
Na primeira sexta do mês, dia 5, a banda Putz Grilla com suas
músicas da rebelde e divertida ‘’década dos anos 80’’ fez o
público cantar e dançar embalados pelo seu show divertido
e nostálgico.
A segunda semana, dia 12, a banda Vibes trouxe os variados sucessos da música popular, levando o público a cair
na dança.
Já na terceira semana, dia 17, em comemoração ao aniversário da Assufemg, a banda Chevette Hatch trouxe diversão da
melhor qualidade em suas músicas baseadas no pop nacional
e internacional dos anos 80.

Apresentação de dança "As Melindrosas" e o grupo
Ciranda de Minas encantaram o público
Na semana de abertura do XXXIV Rosas de Abril, aconteceu no Espaço Cultural da Assufemg a apresentação
de dança ‘’As Melindrosas’’. Elas dançaram ao som da música Charleston (A Turma do Balão Mágico), encantando a todos. A TV UFMG esteve presente fazendo a cobertura da atração. Já na semana seguinte, contamos
com a brilhante apresentação do grupo de dança Ciranda de Minas, presenteando o público com um show de
apresentações de cânticos da cultura mineira e brasileira.

Negocinho$
▪ Compro cédulas (notas) antigas do Brasil. Falar com Jocano: (31) 98757-0924
▪ Aluga-se apartamento de 3 quartos, sala 2 ambientes, 2 banheiros, armário de cozinha embutido, cozinha e

área, 1 vaga de garagem. Valor: 1.000,00 + condomínio e IPTU. Bairro São João Batista: R. Tenente Ricardo Guimarães, 36 – BL III /apt.104. Telefone p/contato: (31) 3222-5521 ou Whatsapp: (31) 99399-9005.

▪ Aluga-se apartamento na Rua Desembargador Torres – 25 (Rua da Igreja Santos Anjos) Caiçara. Sala 3 ambientes, 2 suítes, acabamento de luxo, 4 quartos, 2 vagas. Tratar: (31) 98327-6424 / (31) 3411-8442 ou (31) 3411-6915.

Desligamentos
“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas
associados que se desligaram da Assufemg em abril de 2019, por motivo de óbito:

† Fábio Décio Ribeiro de Melo † Vivaldes Alves Campolina
04

Assufemg

