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Homenagem Assufemg

8 de março - Dia Internacional da Mulher
A Mulher que Passa
Meu Deus, eu quero a mulher que passa.
Seu dorso frio é um campo de lírios
Tem sete cores nos seus cabelos
Sete esperanças na boca fresca!
Oh! Como és linda, mulher que passas
que me sacias e suplicias
Dentro das noites, dentro dos dias!
Teus sentimentos são poesia
Teus sofrimentos, melancolia.
Teus pêlos leves são relva boa
Fresca e macia.
Teus belos braços são cisnes mansos
Longe das vozes da ventania.
Meu Deus, eu quero a mulher que passa!
Como te adoro, mulher que passas
Que vens e passas, que me sacias
Dentro das noites, dentro dos dias!
Porque me faltas, se te procuro?
Por que me odeias quando te juro
Que te perdia se me encontravas
E me encontrava se te perdias?

Por que não voltas, mulher que passa?
Por que não enches a minha vida?
Por que não voltas, mulher querida
Sempre perdida, nunca encontrada?
Por que não voltas à minha vida
Para o que sofro não ser desgraça?
Meu Deus, eu quero a mulher que passa!
Eu quero-a agora, sem mais demora
A minha amada mulher que passa!
No santo nome do teu martírio
Do teu martírio que nunca cessa
Meu Deus, eu quero, quero depressa
A minha amada mulher que passa!
Que ﬁca e passa, que paciﬁca
Que é tanto pura como devassa
Que bóia leve como a cortiça
E tem raízes como a fumaça.
Vinicius de Moraes, in 'Antologia Poética'
1913/1980 - Poeta/Compositor.
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Festival da Canção Rosas de Abril 2015

Inscrições de 9 a 25 de março, na sede da Assufemg, de 9 às 16h. Informações: 3439.8122

Torneios de Futebol de Campo e de Areia Rosas de Abril 2015
Inscrições de 9 a 25 de março, na sede da Assufemg, de 9 às 16h

Torneio Jogos de Mesa Rosas de Abril 2015

Truco, Buraco, Dama e Sinuca. Inscrições de 9 a 25 de março, na sede da Assufemg, de 9 às 16h

Varal de Poesias Rosas de Abril 2015 - Revelação de Novos Talentos
Inscrições de 9 a 25/03, sede da Assufemg. Informações às 3ª e 5ª, às 14h, com Marcos Vinícius - Tel: 3439-8120

Assufemg, entidade de
Utilidade Pública
O Prefeito de Belo Horizonte,
Márcio Araújo Lacerda, no exercício
de suas atribuições, em especial a que
lhe confere o inciso VII do art.108
da Lei Orgânica do Município, e em
conformidade com o disposto na lei n
6.648, de 26 de maio de 1994 e através
do Decreto Nº 15.733, de 21 de outubro de 2014, declara a Associação dos
Servidores da UFMG - Assufemg entidade de utilidade pública.
O Decreto entrou em vigor
na data da sua publicação, 21 de ou-

tubro de 2014. Por indicação do vereador Bruno Miranda (PDT) a principal ﬁnalidade é o reconhecimento
do caráter de entidade de Utilidade
Pública Municipal.
O título de Utilidade Pública garante às entidades, associações
civis e fundações o reconhecimento
como instituições sem ﬁns lucrativos
e prestadoras de serviços à sociedade. Somente as entidades legalmente
constituídas no Brasil podem obter o
título de Utilidade Pública.

Sinuca - sabe jogar?
A
sinuca
(snooker) é uma variação dos jogos de
bilhar. Pode ser jogada de forma individual ou em dupla. O objetivo do jogo
é encaçapar (colocar num dos seis buracos na mesa) as bolas coloridas, dentro de uma seqüência deﬁnida pelas
regras. Para tanto, é usado um taco.
A diﬁculdade está no fato de
que o jogador não pode tocar diretamente na bolas coloridas. Deve usar a
bola branca, a única na qual ele pode
dar suas tacadas, impulsionando as
bolas coloridas em direção as caçapas.
São utilizadas sete bolas coloridas e
uma branca. As coloridas tem valores
(em pontos) diferentes, sendo a preta a
de maior valor (7). A medida das mesas brasileiras é 2,84 m X 1,42 m.

As bolas têm os seguintes
valores em pontos:

Vermelha: 1ponto
Amarela: 2 pontos
Verde: 3 pontos
Marrom: 4 pontos
Azul: 5 pontos
Rosa: 6 pontos
Preta: 7 pontos
As bolas devem ser encaçapadas nessa
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mesma sequência de pontos, da menor
para a maior. A menor bola da mesa é
chamada de “bola da vez”. Caso o jogador erre a tacada na bola da vez, não há
“castigo”, ou seja, não perde pontos.
Quando decide arriscar, pode
jogar em uma bola maior, ao invés da
bola da vez. Porém, em caso de erro
há o castigo, ou seja, o jogador perde 7
pontos.
Quando um dos jogadores encaçapa a bola da vez, essa não volta
para a mesa, e o jogador tem o direito
de mais duas tacadas. A primeira tacada é livre (pode tentar encaçapar qualquer bola). Quando a bola escolhida é
encaçapada, essa deve voltar a mesa, e
em caso de erro não há castigo. A segunda tacada será na bola da vez.
A sinuca tem origem na GrãBretanha, em 1875. Até então o bilhar
era jogado com apenas três bolas, desde os séculos XVI e XVII. O bilhar
tem origem incerta, pois é reinvidicada por diversos países como França,
Inglaterra, Espanha, China, Itália.
Fonte: www.infoescola.com/e - Por
Thais Pacievitch
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Regulamento da XXlll Feira de Artesanato
da Assufemg Edição Rosas de Abril 2015
Gestão 2013/2016 “Assufemg Viva, Presente e Crescendo”
Período da Feira: 06 a 17 de abril
de 2015 no Campus Pampulha
1 - A Feira de Artesanato é destinada preferencialmente aos associados da ASSUFEMG/UFMG, podendo participar seus familiares
diretos (filhos e cônjuge) devendo
estar presente durante todo o período de funcionamento da feira.
Não será permitido ao associado
fazer inscrição para outra pessoa.
O número de expositores estará
limitado a 75 (setenta e cinco) por
período, sendo 05 (cinco) reservados para o expositor que participar
pela primeira vez, de acordo com a
seleção dos produtos e número de
vagas por tipo de artesanato. Não
haverá inscrição por indicação.
1.1 - O não cumprimento dos
quesitos acima obrigará a retirada do expositor do espaço da
feira sem devolução da taxa de
inscrição.
2 - A Feira de Artesanato será destinada à exposição de objetos novos e de cunho artesanal. Não será
permitido a venda de produtos
industrializados de qualquer natureza. Perfumes, cosméticos e
sabonetes deverão ser acompanhados de certificado de órgão
competente da área de saúde. É
proibida a venda de alimentos e
bebidas de qualquer gênero.
3 - Haverá seis setores: bijuterias,
calçados e bolsas, diversos (cerâmica, vidro, gesso, mosaicos,
pinturas, velas, sabonetes, saches,
caixas variadas), brinquedos, vestuário e tecelagem/pactwork. Cada
candidato só poderá participar
de UM único setor.

4 - Os expositores não poderão, em
hipótese alguma, expor produtos
que não foram inscritos, nem dividir espaço com expositor não selecionado.
5 - As inscrições para os associados serão efetuadas no dias 02, 03
e 04 de março no horário de 10h
às 17h. para as duas semanas, na
recepção. Cada expositor deverá
deixar como doação um exemplar do produto para ser sorteado na festa de confraternização
da associação, com publicidade
para o autor.
5.1 - As inscrições para não associados participar da 1ª semana
será no dia 12/03 ás 10h de acordo com as vagas existentes. Cada
expositor deverá deixar como
doação um exemplar do produto
para ser sorteado na festa de confraternização da associação, com
publicidade para o autor.
5.2 - As inscrições para não associados participar da 2ª semana
será no dia 17/03 ás 10h de acordo com as vagas existentes. Cada
expositor deverá deixar como
doação um exemplar do produto
para ser sorteado na festa de confraternização da associação, com
publicidade para o autor.
5.3 - Os interessados em participar pela primeira vez deverão
deixar dois exemplares do produto
no dia 05 de março para avaliação
da Comissão. Caso a inscrição
seja efetuada, uma peça deverá
ser doada para servir de brinde na festa de confraternização
da associação, com publicidade
para o autor.

5.4 - A pré inscrição não é garantia de vaga.
6 - O numero de vagas será afixado na janela da associação para
cada tipo de produto, onde os
candidatos deverão se posicionar
de acordo com o seu setor. Serão
distribuídas senhas de acordo
com o numero de vagas. Havendo mais candidato do que vagas
haverá sorteio.
6.1 - O sorteio do espaço será feito no ato da inscrição.
7 - Para participar, o expositor
deverá preencher corretamente
todos os dados da ficha de inscrição, conforme as normas especificadas neste regulamento.
8 - Os expositores deverão exibir o
crachá da Assufemg/UFMG durante todo o evento. Os crachás deverão ser devolvidos no último dia da
feira para a coordenação, que por
sua vez deverá acompanhar a abertura e fechamento da feira.
O expositor que não devolver o
crachá perderá o direito de participar da próxima feira.
9 - Durante o evento, a montagem
dos produtos a serem expostos deverá ocorrer entre 09 e 10 horas,
cabendo ao expositor desmontá-lo
no horário compreendido entre 17
e 18h.
10 - Os expositores cuidarão também da limpeza do seu local de exposição.
11 - Cada expositor terá direito a
um espaço “dentro do setor ao qual
será designado, delimitado por um
painel, respeitando o espaço livre

03

dos corredores” a uma mesa e duas
cadeiras e havendo necessidade de
uma mesa adicional será cobrada
uma taxa de R$15,00 (quinze reais).
Não será autorizado o uso de cavaletes, araras ou qualquer outro aparato extra que ultrapasse o limite
de um metro de largura. Havendo necessidade de uso de manequim este não poderá exceder o
limite do estande. Todo expositor
está responsável pela montagem e
guarda de todos os seus objetos.
12 - A Assufemg cobrará uma taxa
de inscrição, pelo período de exposição de R$ 100,00 (cem reais)

para os associados e R$150,00
(cento e cinquenta reais) para os
não sócios.
13 - A Assufemg não se responsabilizará pela guarda dos produtos
destinados à venda e/ou objetos de
uso pessoal.
14 - Após pagar a taxa, o expositor somente será ressarcido se comunicar seu desejo de desistência
à coordenação com um mínimo
de 48 horas antes da abertura
da feira; os motivos deverão ser
justificáveis. (COM COMPROVAÇÃO)

15 - O descumprimento do regulamento resultará em exclusão do
expositor do espaço da feira sem
devolução da taxa de inscrição e a
proibição de participar em outras
feiras da Assufemg por tempo indeterminado.
16 - Todos os problemas surgidos
durante a feira deverão ser encaminhados à coordenação.
Organização da XXIII Feira de
Artesanato.
Associação dos Servidores da
Universidade Federal de Minas
Gerais.

ATENÇÃO USUÁRIO/AS UNIMEDBH
Em virtude de uma reestruturação operacional ocorrida na UNIMEDBH, a partir de março de 2015,
o serviço do "Alô Saúde" oferecido através do número 4002-3030, será desativado. Assim sendo, quaisquer
informações deverão ser obtidas através do número 0800-303003 ou pelo site: www.unimedbh.com.br.

Desligamentos
“As pessoas não morrem, ﬁcam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os
nomes dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em fevereiro de 2015, por motivo de óbito:

† Eliane Mendes Rodrigues † Laércio da Silveira Bitencourt † Paulo Silva de Oliveira

N e g o c i n h o $
Manutenção em Ar Condicionado

Instalação, limpeza, tudo em ar condicionado. Melhor preço da praça. Iglu Climatização - Rua do Comanches,
889 - Apto 202 - Telefones: 3088-4983/8874-5198 (Welly).

Aluguel

Aluga-se vaga em apartamento na rua São Paulo, próximo ao Shopping Cidade. Tratar com Maria José pelos
telefones: 3274-7068/3221-0198.

Fazendinha

Vende-se uma fazendinha, 5,2 ha. Vacas, galinhas, cavalo. Ótimas sede e casa de caseiro, a 40 km de Belo
Horizonte. Matozinhos - MG - Telefones: (31) 3221-0198/9945-1378.

Quarto Floresta/Colégio Batista

Aluga-se quarto independente, simples, mobiliado (quase uma semi-suíte), sem refeições. Proibidos: encontros
amorosos, cigarro. Contato: 3444-1442/8398-8924 (noite).

Medo de Dirigir?

Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no novo Fiesta
com direção elétrica ou no seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/8524-541. Email: danicris@cfc@hotmail.com
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