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Ministério do Planejamento e Orçamento
aprova SIAPE para a OAP

O Coral da OAP abriu os trabalhos

Profa. Carolina Antunes, coordenou o evento

Profa. Ângela Vaz Leão, a palestrante do dia

gastos bancários referentes aos débitos em
conta corrente. O dinheiro será utilizado em
benefício dos próprios associados. Quem não
aderiu ao programa, ainda pode fazer a
autorização para desconto em folha. É só ligar
para a OAP: 3409-4505.

Foto: Sofia

Os associados aderiram e a OAP conseguiu a
aprovação pelo Ministério do Planejamento e
Orçamento do programa SIAPE, que permite
descontar na folha de pagamento a contribuição
mensal feita à Organização.
Quando o sistema for implantado, a partir de
maio, a OAP vai economizar cerca de 90% com

Jogral da UEMG

Clube de Viagem / Tiradentes - 25 a 27/3
(Fotos: Renata Lanna da Silva)

Veja as fotos da viagem a
Tiradentes na página 8.
Entre em contato:

3409-4505
oapufmg@terra.com.br
www.oapufmg.org.br
A bela paisagem vista da janela

Pose para mostrar as ruas históricas

Piscina da pousada para refrescar

Abertas as
inscrições para
concursos da OAP
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Eleições OAP:
votação será nos
dias 23 e 24/05
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Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - “Campus” Pampulha - Praça de Serviços - 2o andar - CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG

A OAP é sua! Usufrua!

ELEIÇÕES OAP 2011
Raimundo Augusto da Silva
Presidente

Dirijo-me a você, associado, para convidá-lo a
participar das programações e atividades que
a nossa Organização lhe oferece, com a
intenção de proporcionar-lhe momentos de
confraternização, cultura, descontração,
entretenimento e prazer, junto a seus colegas e
amigos da UFMG.
Entre as finalidades da OAP, está consignado
no art. 2º. inc. II, do seu Estatuto, “realizar
atividades de lazer e programas socioculturais”.
Pois bem: cumprindo esse mandamento
estatutário, a diretoria devidamente autorizada
e apoiada pelo Conselho Deliberativo vem
desenvolvendo extenso programa onde se
sobressaem:
1)

2)

3)

Tardes de Cultura – eventos de natureza
artística, científica e cultural do mais alto
nível. Realizada mensalmente, é
oportunidade ímpar de assistir a palestras,
e apresentações de renomados expoentes
de nossa universidade. Acrescentando
que, ao final, sempre há aquela
confraternização entre os presentes. Venha
participar desse privilégio.
Coral da OAP - que ao longo de seus
dez anos vem encantando a todos que têm
a oportunidade de assistir às suas
apresentações. Ele engrandece o nome de
nossa Organização.
Apreciado “happy hour”, chamado de
Nosso Encontro, realizado todo mês no
Esporte Clube Sírio. É aquela oportunidade
de bater um bom papo, tomar moderada
cervejinha acompanhada de tira-gosto leve,
ouvir boa música ao vivo e, melhor: dançar!
Como é bom dançar! Melhora o corpo e
alegra a alma. O movimento é saudável
para o primeiro e o enlevo e o ambiente
fazem muito bem ao espírito. Para os casais
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OAP em ação

é momento prazeroso e romântico, o que
às vezes costuma ficar um pouco de lado
em razão das obrigações e dificuldades do
dia a dia.
4)

5)

6)

7)

Viagens aprazíveis e de congraçamento
entre os participantes, os quais, algumas
vezes partem como estranhos e ao
voltarem já se tornaram amigos, planejando
novos encontros no Clube de Viagem. É
muito bom conhecer outros lugares,
pessoas, costumes, monumentos e coisas
novas.
Teatro. Para aqueles que sentem
vontade de representar e não puderam
fazer curso antes, agora podem ter essa
oportunidade.
Concertos – de Outono, de Primavera,
Saraus em homenagem às mães e aos
pais, para harmonizar a vida de quem
passa pelo Conservatório UFMG, no centro
da cidade.
Diversos cursos e outras atividades são
frequentemente oferecidos em condições
muito facilitadas aos associados.

Tudo isso, colega, é para nós que somos
associados da OAP. É o cumprimento de parte
de nosso Estatuto para que possamos nos
movimentar mais, deixar de lado por alguns
momentos os problemas e as obrigações do
dia a dia. Vamos participar destas ocasiões que
são oportunidade de reencontrar colegas e
amigos da UFMG, que possivelmente não
vemos há muito. Vamos reviver aqueles bons
momentos passados em nossa universidade.
Quanto mais passarmos por momentos
agradáveis, melhor será a nossa qualidade de
vida e, quem sabe, esta poderá ser mais longa.
Espero por você.
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23 e 24 de maio: dias de ir às urnas
As eleições que vão definir os dirigentes da
OAP para a gestão 2011 / 2013 serão
realizadas nos dias 23 e 24 de maio. Os
associados irão escolher uma chapa para
Diretoria, três chapas para o Conselho Fiscal e
dez membros para o Conselho Deliberativo. No
total, a cédula será marcada 14 vezes e 22
pessoas serão eleitas.

Posse
No dia 27 de junho os eleitos serão
empossados em solenidade especial, que será
realizada às 17h, na sede da OAP, no Campus
da Pampulha.

Veja a composição das chapas:
Diretoria
Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
Conselho Deliberativo
10 membros (votação individual)
Conselho Fiscal
3 chapas com titulares e respectivos
suplentes

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No mesmo dia da cerimônia de posse,
27 de junho , será realizada Assembleia
Geral Ordinária. As contas da OAP,
referentes ao exercício de 2010, serão
apreciadas. Todos os associados
estão convocados para participar da

Assembleia, que terá primeira
convocação às 15h30, com número
mínimo de 50% dos associados mais
um. E segunda convocação às 16h,
com qualquer número de associados.
Participe.

AMAR
Carlos Drummond de Andrade

Que pode uma criatura senão,
entre criaturas, amar?
amar e esquecer,
amar e malamar,
amar, desamar, amar?
sempre, e até de olhos vidrados, amar?
Que pode, pergunto, o ser amoroso,
sozinho, em rotação universal, senão
rodar também, e amar?
amar o que o mar traz à praia,
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?

Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante,
e amar o inóspito, o áspero,
um vaso sem flor, um chão de ferro,
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.
Este o nosso destino: amor sem conta,
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão,
e na concha vazia do amor a procura medrosa,
paciente, de mais e mais amor.
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita.
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O próximo curso de Photoshop, com 18 horas/
aula, será realizado a partir de 5 de maio, às
terças e quintas, das 15h às 17h, e custa R$
100,00 para associados. O de Corel Draw tem
16 horas/aula e será realizado em seguida. O
custo para sócios da OAP é de R$ 80,00.
Fotos: Alice Veiga

O XXl Mercado das Pulgas da OAP será
realizado de 6 a 10 de junho, das 9h às 17h,
na Praça de Serviços da UFMG. Poderão ser
expostos objetos usados, em bom estado de
conservação, das categorias: roupas, bolsas,
calçados, brinquedos, peças antigas de
qualquer natureza, livros, papéis de carta,
jornais antigos, quadros e pequenas peças de
mobiliário, utensílios de costura e de cozinha
e outros de uso doméstico de modo geral.
Poderão também, ser expostos trabalhos
artísticos e objetos de artesanato, tais como:
pinturas, cerâmica, bordados, arranjos de
flores, bijuterias, velas e embalagens
artesanais, sucatas em ferro ou vidro e
artesanato em papel. Só será permitida a
venda de roupas, sapatos e bolsas
confeccionados artesanalmente. Perfumes,
cosméticos e sabonetes deverão ser
acompanhados de certificado de órgão
competente da área de saúde.
Não serão aceitos bijuterias e/ou quaisquer
outros objetos constituídos apenas de
montagem de peças industrializadas e é
expressamente proibida a venda de alimentos
e bebidas de qualquer gênero.
Associados e familiares terão preferência na
inscrição, que poderá ser feita a partir do dia
10 de maio, a R$ 70,00. Não sócios só
poderão se inscrever no dia 13 do mesmo
mês, se forem indicados por algum associado
e o custo é de R$ 100,00. Os expositores terão
direito a uma mesa e duas cadeiras. Para cada
mesa adicional será cobrada a taxa de R$
10,00.
Para participar, os interessados deverão
apresentar, pelo menos, três exemplares do
produto no ato da inscrição. Essas peças
serão objeto de avaliação da OAP.
O regulamento está disponível no site da OAP
(www.oapufmg.org.br). Outras informações
pelo telefone 3409-4505.

Aprenda Photoshop e
Corel Draw na OAP

Agenda Cultural

MAIO

Há vagas para a oficina
de Criação Literária
O professor e poeta Ronald Claver é também o
orientador da oficina que ajuda a desenvolver a
criatividade textual. As aulas são realizadas às
terças-feiras no Conservatório UFMG, no centro
da cidade, e às quartas-feiras, na sede da OAP,
na Pampulha, das 14h às 15h30 (3409-4505).

Agenda Cultural

JUNHO

dia 3 Nosso Encontro
Show de Jussara e Franklin
A partir das 18h
Esporte Clube Sírio
Av. Abraão Caran, 350 - São Luiz
Entrada franca para associados.
Comunidade universitária R$ 5,00
Não sócio paga R$ 10,00

dia 7 Nosso Encontro
Show da Banda Visual
A partir das 18h
Esporte Clube Sírio
Av. Abraão Caran, 350 - São Luiz
Entrada franca para associados.
Comunidade universitária R$ 5,00
Não sócio paga R$ 10,00

dia 10 Mercado das Pulgas
Inscrições: 10, 11 e 13/05
9h às 11h / 13h às 16h

dia 16 Tarde de Cultura
Arte Religiosa Barroca
Palestra ilustrada de
Ivo Porto de Menezes (Arquitetura)
Coordenação de
José Soares da Silva Marques (Reitoria)
Abertura da XIX Mostra de Artes
Plásticas da OAP
Artista convidado - Aneto
Exposição de quadros sobre o tema
Visitação: de 20 a 27/06
Lançamento do no XII da série
Cadernos Temáticos da OAP
“15 Anos da OAP”

dia 13 Sarau para as Mães
GEO - Grupo Experimental de Ópera da UEMG
Coord. Prof. Wellington Vilaça
Pianista: Wilson José Ribeiro
19h30 -Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534 - Centro
Entrada franca.

Fotos: Marcelo Guimarães

Mercado das Pulgas:
inscrições começam
no dia 10 de maio

dia 19 Tarde de Cultura
Desenho da Paisagem Cultural Mineira
Palestra ilustrada de
Marcos Roberto Moreira Ribeiro(IGC)
Coordenação de
Oswaldo Bueno Amorim Filho (IGC)
Exposição: Santeiros de Minas
de José Alberto Nemer (EBA)
Lançamento do no XI da série
Cadernos Temáticos da OAP
“Tarde de Cultura 2010”

23 e 24 Eleições da OAP
Votação das 10h às 16h
Sede da OAP

dia 27 Concerto de Outono
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
1ª Parte - Cravo
Antônio Carlos de Magalhães
2ª Parte – Piano
Jairo Batista Thiersch

dia 17 Concerto de Outono
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
Gustavo do Carmo - Piano
Daniel César - Violino
João Cândido dos Santos - Violoncelo

dia 27 Posse dos novos dirigentes da OAP
Assembleia: 15h
Posse: 17h
Sede da OAP

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

oapufmg@terra.com.br
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OAP lança Concurso
de Contos e Poemas
Associados da OAP, professores, funcionários
e alunos da UFMG podem participar do
Concurso de Contos e Poemas, que vai
distribuir R$ 3.000,00 em dinheiro entre os três
primeiros colocados.
As inscrições custam R$ 10,00 para quem não
for associado da Organização e devem ser
feitas até o dia 30 de setembro de 2011. A
seleção dos trabalhos levará em conta:
criatividade, estrutura do texto, adequação de
linguagem e correção gramatical.
Para participar, o concorrente deverá criar,
para cada trabalho, um pseudônimo. Será
permitida a participação simultânea nas duas
modalidades. Os textos deverão ser enviados
em três vias, numeradas, em português,
impressas em papel A4, fonte Times New
Roman, corpo 12, espaço e uma cópia
digitalizada em CD, que possa ser aberta no
programa Word. O conto deverá ter, no
máximo, oito laudas. Já o poema deverá ter,
no máximo, três laudas, contendo na primeira
página apenas o nome da obra, o pseudônimo
do autor e a categoria a que concorre, (Poema
ou Conto). Os textos devem ser assinados com
o pseudônimo.
Para fazer a inscrição são necessárias as
cópias da carteira de identidade, do CPF e
do comprovante de ligação com a UFMG.

Os interessados devem levar as obras,
inéditas, e a documentação à sede da OAP,
que fica na Av. Antonio Carlos, 6627 – Praça
de Serviços – 2 o andar – Campus da
Pampulha – CEP 31270-901. Os trabalhos
deverão ser entregues em envelope grande,
identificado apenas pelo pseudônimo e pela
modalidade (não escrever o nome nem o
endereço do remetente). No interior desse
envelope, deverá ser colocado outro envelope
(menor), contendo na parte externa
pseudônimo, modalidade e no interior:
pseudônimo; nome completo: endereço;
telefone; breve biografia; assinatura. Via
correio, vale a data da postagem. Os
trabalhos entregues ou postados fora do
prazo serão desconsi-derados.
Os três primeiros classificados, de cada
categoria, receberão como prêmio R$ 800,00
para o 1o lugar, R$ 500,00 para o 2o lugar e R$
200,00 para o 3o lugar. O resultado será
divulgado na secretaria da OAP/UFMG a partir
de 21 de novembro de 2011 e os prêmios
serão entregues no dia 15 de dezembro.
O regulamento completo pode ser consultado
no site www.oapufmg.org.br. Outras
informações podem ser obtidas pelo telefone
3409-4505.

Site da OAP, renovado, já está no ar
O site da OAP está passando
por reformulações, mas já
está sendo constantemente
atualizado. O leiaute foi
modificado para ficar mais
dinâmico, mais informativo e
de navegação mais simples.
Agora, todas as informações
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estão disponíveis na primeira
página, na ordem em que são
inseridas no site. No espaço
MENU, lado esquerdo da
página, há um link para notícias,
onde todas as informações,
mesmo as mais antigas,
podem ser encontradas.

Ainda é preciso fazer
mudanças, incluir aquivos e
fotos, mas, enquanto isso,
você
pode
acessar
www.oapufmg.org.br para
ficar sabendo de tudo que
está acontecendo na sua
Organização.

Abertas as inscrições para
concurso de fotografias
Preservação do Meio Ambiente é o tema do
concurso de fotografias aberto pela OAP. Neste
ano, além dos associados e parentes de
primeiro grau, professores, funcionários e
alunos da UFMG também poderão participar.
Serão distribuídos R$ 1.600,00 em dinheiro,
sendo R$ 800,00 para o
vencedor, R$ 500 para o
segundo lugar e R$
300,00 para o terceiro
colocado.
Cada candidato
poderá concorrer
com apenas
uma foto, de
15cm x 21cm
ou 20cm x
25cm, em
cores ou em
preto e branco, impressa em papel fotográfico.
Somente serão aceitas fotografias inéditas.
Montagens serão desclassificadas.
As inscrições são gratuitas para associados da
OAP e custam R$ 10,00 para não sócios. Os
interessados deverão entregar a foto na
secretaria da Organização, de segunda a sexta,
das 10h às 16h, ou mandar pelo correio (carta

registrada), valendo a data da postagem, até o
dia 30 de setembro de 2011. (OAP/UFMG – Av.
Antônio Carlos,
6627 – Praça
de Serviços –
2 o andar –
“Campus”
Pampulha
UFMG – CEP
31270-901).
A foto deverá estar
em envelope lacrado e
com a seguinte identificação: IV
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DA OAP/
UFMG – 2011. Além da foto, o envelope deverá
conter envelope menor, com o pseudônimo
do(a) autor(a) no lado externo e, dentro dele, a
ficha de inscrição, disponível na secretaria da
OAP e brevemente no site. O resultado do
concurso será anunciado no dia 17 de
novembro.
Os prêmios serão entregues no dia 15 de
dezembro, quando também será realizada
exposição das fotos ganhadoras. O
regulamento completo está no site
www.oapufmg.org.br. Outras informações pelo
telefone 3409-4505.

Música e História na excursão do Clube de Viagem
A Vesperata de Diamantina é a próxima atração
do Clube de Viagem da OAP. A excursão será
entre 19 e 21 de agosto de 2011 e quem quiser
já pode reservar a vaga. Os participantes
ficarão hospedados da Pousada Relíquias do
Tempo (www.pousadareliquiasdotempo.com.br)
e terão direito a café da manhã, noite de caldos
(dia 19), café especial servido pelas mucamas
(dia 20) e mesa para apreciar a Vesperata. O
valor para associado é de R$ 380,00, para
não sócio de R$ 400,00 e podem ser dividos
em 3 pagamentos. Os associados terão

preferência para fazer a inscrição. Até o dia
10 de junho, somente quem é sócio da OAP
poderá fazer a reserva. A partir desta data, a
inscrição estará aberta para a comunidade.
É importante ressaltar que a vaga só estará
garantida depois que o contrato for assinado
e que o pagamento for feito. Na hora de
escolher os lugares, vale a ordem de
inscrição, ou seja, quem efetuar a inscrição
primeiro terá a chance de escolher o lugar
primeiro.
Outras informações pelo telefone 3409-4505.
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