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Prof. Jacyntho José Lins Brandão, que
proferiu palestra sobre o tema.

Professor José Mendonça: um dos
criadores do curso de Jornalismo.

Livros apresentados
ao público

Concerto de Outono com Cariúnas (30/04)
(Fotos:Foca Lisboa)

Professora Tânia Mara Lopes Cançado,
ao piano, comanda o grupo.

O Grupo Cariúnas emocionou as
pessoas que foram ao concerto.

Não faltou chorinho na noite do
Conservatório UFMG.

Culinária bem temperada na Tarde de Cultura
Foto:Foca Lisboa

O professor José Newton
Coelho Menezes, da Fafich,
foi o palestrante, no dia 20 de
maio. Ele falou sobre a
“Construção Histórica da
Culinária Mineira. Na ocasião,
o multiprodutor cultural, Júlio
Varella, apresentou o livro
biográfico “Júlio Varella - 50
anos fazendo Arte”. O texto
final é do jornalista,
dramaturgo e escritor
mineiro, José Carlos Aragão.
Veja as fotos na página 4.

Sarau em Homenagem às Mães (07/05)
(Fotos:Foca Lisboa)

CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária
O público aplaudiu as apresentações
da homenagem às mães.

O Coral fez questão de participar da
homenagem.

O pianista Santiago Vasconcelos
interpretou Mendelssohn.

Tarde de Cultura - Culinária Mineira (20/05)

De ordem da presidente da Organização dos Aposentados e Pensionistas da UFMG,
Eunice Dutra Galery, em obediência ao artigo 22 do Estatuto da entidade, convoco
os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia
29 de junho, na sede da OAP. A primeira convocação será às 14h30, quando deverá
estar presente maioria absoluta. A segunda convocação às 15h, com qualquer
número de associados, para aprovação das contas da OAP.

(Fotos:Foca Lisboa)

1ª Secretária
Euclídia Leopoldina de Macedo Vale

Entre em contato:

3409-4505
oapufmg@yahoo.com.br
www.oapufmg.org.br
Prof. José Newton Coelho Meneses
falou sobre a culinária em Minas.

Júlio Varella apresentou a biografia,
lançada recentemente.

Como não poderia faltar... os livros
estavam disponíveis.

Concursos de
Fotografias e Contos
recebem inscrições
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Confira a
programação
cultural da OAP
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Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - “Campus” Pampulha - Praça de Serviços - 2o andar - CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG

OAP lança concursos com premiação em dinheiro
Estão abertas as inscrições para os
concursos de Fotografia e de Contos e
Poemas da OAP. Os trabalhos devem ser
enviados até o dia 30 de setembro. Os
ganhadores receberão prêmios em
dinheiro. No caso do concurso de fotos, o
vencedor leva R$ 800,00, o segundo
colocado R$ 500,00 e o terceiro R$ 300,00.
A premiação do concurso de contos e
poemas é igual para os dois primeiros

Mais atividades para
associados
O Parque Escola Cariúnas, que cuida de
crianças e adolescentes carentes da região
Norte de Belo Horizonte, está recebendo
inscrições para os cursos de dança folclórica
para a terceira idade, trabalhos manuais,
ginástica livre, violão e dança de rua para
jovens e adultos. Os interessados podem
ligar para o telefone 3495-5510.

lugares. O terceiro colocado vai receber R$
200,00. Todos os associados podem
participar. Desta vez, o concurso vai ser
aberto também à comunidade universitária.
Porém, os associados terão mais tempo
para se preparar, já que a divulgação está
sendo feita apenas internamente, por
enquanto. Os regulamentos estão
disponíveis na sede e em nosso site
www.oapufmg.org.br.

OAP tem dois parceiros para lutar
pelos direitos, na Justiça
Atendendo à solicitação de vários
associados, a OAP esclarece que os
escritórios de advocacia André Figueiredo
e Artur Alexandre Mafra, continuam
encarregados dos processos atuais e
futuros referentes ao interesses dos
professores e funcionários aposentados e
dos pensionistas, ligados a nossa
Organização.

Casu recebe inscrições para atividades de saúde
A Casu oferece, de graça, os grupos de Hipertensão e de Saúde Mental. O primeiro tem o
objetivo de melhorar a qualidade de vida dos participantes, por meio da disseminação de
informações sobre a doença. O de Saúde Mental é direcionado às pessoas que sofrem de
depressão, síndrome do pânico e outras doenças relacionadas à mente. Oficina de Memória
também está disponível para quem quer melhorar a atenção, a concentração e a memória.
Esta última é paga, mas associados da OAP e da CASU têm descontos especiais. Os
interessados podem ligar para o telefone 3499-7200.
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Agenda Cultural

JUNHO

dia 1o Nosso Encontro
Edson e Cia.
Esporte Clube Sírio
A partir das 18h
Av. Abraão Caran, 350

Agenda Cultural

JULHO

dia 5 Feijoada
12h
Gratuita para associados.
Reservas devem ser feitas pelo telefone

7 a 11 Mercado das Pulgas
Praça de Serviços do “Campus”
das 9h às 17h

dia 6 Nosso Encontro
Banda a definir
Esporte Clube Sírio
A partir das 18h
Av. Abraão Caran, 350

dia 17 Tarde de Cultura
16h - sede da OAP
Arte Mineira
Palestra de Márcio Sampaio (EBA)
Exposição e vídeo sobre o artista
Coord. Júlio Varella (Música)

dia 15 Tarde de Cultura
16h - sede da OAP
Cientistas Mineiros
Palestra ilustrada de
Mauro Mendes Braga (Icex)
Coord. Zélia Falcão (Veterinária)

Lançamento do livro do palestrante
“Declaração de Bens”
Abertura da XVIII
Mostra de Artes Plásticas da OAP

21 a 25 Mostra de Artes Plásticas da OAP
Sede da OAP - das 10h às 16h
Visitação aberta ao público

dia 22 Excursão a São Lourenço
Até o dia 24.
R$ 310,00 para associados

dia 25 Concerto de Outono
19h30 - Conservatório UFMG
Big Band da Escola de Música da UEMG
Regente: Ivan Egídio Júnior

Apresentação do Livro de Ouro da
Escola de Engenharia da UFMG
pelo prof. Adir José de Freitas.

PARA ASSOCIADOS
CURSOS
Artesanato
Criação Literária
Informática
GRUPOS
Coral da OAP
Teatro
ATIVIDADES
Yoga
Excursões
Atendimento jurídico

3409-4505
Quer continuar recebendo
informações sobre as atividades da
OAP pela Internet? Então atualize seu
e-mail. Envie mensagem para

oapufmg@yahoo.com.br

Sugestões e críticas sobre as
atividades oferecidas pela
OAP são bem-vindas.
Participe!
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