Tarde de Cultura mostra cinema mineiro
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O professor Luiz Gonzaga Teixeira fez palestra
sobre o cinema mineiro, na Tarde de Cultura do
dia 17 de dezembro de 2009. Foi prestada
homenagem ao ex-professor da Escola de
Belas-Artes e cineasta José Tavares de Barros.

ECT / DR / MG
O.A.P. - UFMG

O professor Anuar Abras recebeu o prêmio pela
melhor foto do concurso da fotografias. Na
ocasião, foi distribuido aos participantes o
programa da Tarde de Cultura deste ano.
Confira nas fotos de Foca Lisboa.
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A melhor foto
O monumento que fica em frente à reitoria ,
com o sol ao fundo, foi o cenário escolhido
pelo professor Anuar Abras (Icex), que venceu
o concurso de fotografias da OAP, em 2009.

O professor Luiz Gonzaga Teixeira foi o convidado da
OAP para falar sobre o cinema mineiro.

Vários brindes foram sorteados entre os associados,
familiares e amigos que compareceram.

O professor Anuar Abras é o grande vencedor do
concurso de fotografias da OAP.

Além de prestigiar o evento, o público participou com
perguntas e comentários.

Associado da OAP é homenageado em Brasília
O professor Benedictus Philadelpho de
Siqueira, da Faculdade de Medicina, recebeu
a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, em
reconhecimento aos serviços prestados à
saúde pública. A homenagem foi em Brasília,
na abertura da 9ª Mostra Nacional de
Experiências
Bem-Sucedidas
em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças (Expoepi), no dia 18 de novembro
de 2009.

Benedictus Philadelpho de Siqueira foi
primeiro coordenador do Núcleo de Educação
em Saúde Coletiva da UFMG (Nescon), é
professor emérito da Faculdade de Medicina,
da qual foi diretor.
A Medalha de Mérito Oswaldo Cruz foi criada
por decreto, em 1970, para homenagear
personalidades brasileiras e estrangeiras que
tenham se dedicado à realização de trabalhos
científicos na área médica.

Entre em contato:

3409-4505
oapufmg@yahoo.com.br
www.oapufmg.org.br

Veja os serviços
oferecidos de graça
pela OAP
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Confira dicas de
investimentos para
aposentados
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Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - Praça de Serviços - 2o andar - CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG

OAP oferece novas opções para o associado
Eunice Dutra Galery
Presidente

Retomamos plenamente, neste mês de março,
nosso trabalho voltado para os associados.
A excursão ao Vale Verde foi muito apreciada
pelos participantes e as listas de espera para
outras viagens testemunham a popularidade
do “Clube de Viagem” da OAP.
Recomeça também o “Nosso Encontro”.
O grupo de teatro continua ativo e o início da
“Tarde de Cultura” está programado para o dia
18, com palestra do prof. João Antônio de
Paula, apresentação do Coral da OAP e outras
atividades.
Neste mês de março, ofereceremos dois
novos cursos e, em abril, começará também a
segunda oficina de redação, a ser ministrada
no Conservatório UFMG pelo prof. Ronald
Claver.

Será oferecida, a partir de abril, oficina de
artesanato, e, dependendo do andamento das
conversações com a CASU, teremos curso
para acompanhamento de idosos.
Em vista da grande atuação da OAP, além de
outras propostas, sugeridas por associados,
lançamos, este mês, campanha para aumento
de contribuições mensais, de acordo com a
possibilidade de cada um.
Como nossa única fonte permanente de renda
é essa mensalidade, na atual situação não
podemos, como é do nosso desejo e de alguns
associados, oferecer, sem ônus todas as
atividades que organizamos com prazer, mas
também com grande esforço.
Esperamos contar com a compreensão e o
apoio dos associados.

Clube de Viagem: ainda há vagas para as excursões
Foto: Celson José da Silva

Os lugares para a excursão a Pirapora já estão
esgotados, mas o Clube de Viagem já preparou
outras opções para os associados e familiares.
A cidade histórica de Petrópolis é o próximo
destino. O ônibus sai no dia 25 e volta no dia
27 de maio. Estão incluídos transporte,
hospedagem em apartamento estandard duplo,
no
hotel
Casablanca
Imperial
(casablancahotel.com.br), café da manhã e três
almoços. O preço é R$ 310,00, por pessoa, com
visita à cidade de Itaipava. Em junho, o Clube
de Viagem vai à estância hidromineral de São
Lourenço, no Sul de Minas. A saída será no dia
22 e a volta no dia 24. Também está marcada o
retorno a Ubatan, de águas termais, em agosto.
È importante lembrar que a reserva só está
confirmada com o pagamento da primeira
parcela e, como as excursões estão sendo
Informe
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OAP em ação

Dinheiro: aposentados também
podem fazer investimentos
Investir financeiramente após a aposentadoria
é para muitos aposentados um grande desafio.
Porém, com bom planejamento este sonho
poderá se tornar realidade. De acordo com a
Diretora Financeira do Sicoob Nossacoop,
Professora Lousanne Barros, o aposentado
possui várias formas de investimento que
cabem em qualquer bolso, ou seja, até mesmo
pequena fatia da aposentadoria poderá se
tornar ótimo negócio.
As opções de investimento para os
cooperados aposentados do
Sicoob Nossacoop são várias,
mas três delas se destacam pela
praticidade e conveniência. A aplicação
ao RDC (Recibo de Depósito
Cooperativo) é dividida em duas modalidades:
o pré-fixado e o pós-fixado. Na primeira, o
cooperado, já na assinatura do contrato, fica
ciente da taxa de retorno da aplicação e do
prazo, que deve prevalecer em 30 meses para
que a aplicação seja mais rentável. A
modalidade é conhecida no Sicoob Nossacoop
como PFP – Plano de Formação de Patrimônio.
A outra modalidade, pós-fixada, equivale a um

investimento personalizado, já que o
cooperado determina o prazo de aplicação
com taxa, atualmente correspondente a 100%
do CDI. O terceiro modelo de aplicação é o
investimento diretamente no Capital Social do
cooperado. Ao final do exercício, parte dos
lucros anuais é distribuída na cota de
capital do cooperado. “Essa
aplicação pode se transformar em
plano de aposentadoria privado,
pois após 15 anos de filiação, o
cooperado pode sacar mensalmente 2%
do valor total”, afirma a diretora financeira.
Investir é sempre bom negócio para os
aposentados que possuem conta em
cooperativas de créditos como o Sicoob
Nossacoop. As vantagens são diversas, pois
há muitas opções de investimento com taxas
de crédito e juros de cheques especiais bem
mais baixos que os das outras instituições
financeiras. E, além de não ser cobrada taxa
mensal de manutenção de contas, o
atendimento é personalizado e todo ano, o lucro
líquido é dividido entre os associados, completa
Lousanne Barros.

Abertas as inscrições para a Oficina de Memória
As atividades têm preços mais baixos para associados

Lago do Parque Vale Verde: excursão do dia 27/02

muito procuradas, quanto antes se apresentar,
melhor. Os interessados em participar das
próximas viagens podem se cadastrar na
Organização. Para Petrópolis, as inscrições
terminam em 4 de maio e, para São Lourenço,
2 de junho.
Organização dos Aposentados e Pensionistas da UFMG

Presidente: Eunice Dutra Galery - Contatos: Fone: (31) 3409-4505 / Fax: (31) 3491-4277 / site: www.oapufmg.org.br
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Associados da OAP e da CASU com
mais de 50 anos podem participar
da Oficina de Memória que será
oferecida a partir do próximo
dia 3 de março. São 12
reuniões coordenadas por
terapeuta ocupacional,
especialista em gerontologia
e neurologia aplicada. Os
encontros são realizados na sala
Fábio Moura, na sede da OAP, às
quartas feiras na parte da manhã.
Segundo a Coordenadora de Programas

Preventivos da CASU, Lilian Garcia, o
principal objetivo da oficina é
melhorar a habilidade cognitiva,
ou seja, a atenção, a
concentração e a memória. É
oferecido aos participantes
subsídio em cima do valor da
oficina, que será informado
no ato da inscrição. As
inscrições
podem
ser
realizadas
pelo
telefone
3499-7200 ou pelo e-mail
servicosocial@casu.com.br.

?
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Agenda Cultural

Oficina de Criação Literária
Toda quarta-feira, até 24/11
Exceto em julho
Das 14h às 15h30
Prof. Ronald Claver
R$ 30,00 / mês

Montanha de
anagramas
Anagrama é uma palavra com
letras misturadas. Na
“montanha” ao lado, estão
alguns anagramas. Tente
decifrar as palavras certas.

dia 18 Tarde de Cultura
Abertura: Coral da OAP
Regência de Marilene Gangana e
Maria Amália Martins

Políticos e
jornalistas

Escritores e
poetas

Lançamento do livro “Forget Me Not”
Organização de Heliane Diniz Ribeiro
Lançamento da série 2010
dos Concertos de Outono
Sede da OAP - 16h

Cursos de artesanato

Classificados da OAP
Associados que realizam algum tipo de
serviço, como aulas particulares, cursos,
oficinas, limpeza e consertos, podem
anunciar, de graça, neste jornal. Os interessados devem enviar à OAP documento
assinado, informando o tipo de serviço, o
preço, o local a ser realizado, os horários e
telefone de contato. As informações serão
divulgadas total ou parcialmente no Informe
OAP em Ação. Não perca a oportunidade.

Agenda Cultural

ABRIL

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

dia 7 Oficina de Criação Literária
Às terças-feiras, no Conservatório UFMG
Às quartas-feiras, na sede da OAP
Exceto em julho
Das 14h às 15h30
Prof. Ronald Claver
R$ 30,00 / mês

dia 15 Tarde de Cultura
O Humanismo em Minas - Reflexos
na Educação e na Cultura
Palestra ilustrada de
Jacyntho Lins Brandão (Fale)
Coord. Eunice Dutra Galery
Lançamento do no VIII da série
Cadernos Temáticos da OAP
Tarde de Cultura 2009

Respostas do passatempo
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Raízes da Modernidade em Minas Gerais
Palestra ilustrada de
João Antônio de Paula (Face)
Coordenação de Rubens Queiroz

Montanha de
anagramas

1 - Viola Bocal (5,5)
2 - Salvo Certas (6,5)
3 - Berta Clumas (6,5)
4 - Zeta Ali Gita (5,6)
5 - James Agora Só (4,8)
6 - Jacó Rede Nelas (4,2,7)
7 - Passiva Toada Reta (8,2,6)
8 - Chade Moda Sissa (7,2,5)

- Olavo Bilac
- Castro Alves
- Albert Camus
- Zélia Gattai
- José Saramago
- José de Alencar
- Patativa do Assaré
- Machado de Assis

Escritores e poetas

1
2
3
4
5
6
7
8

1 - José Aros (2,6)
2 - Pedal Brio (5,4)
3 - Rubi Baroas (3,7)
4 - Marco Aviso (5,5)
5 - Mame Corcial (5,6)
6 - Fátima Rancor (6,6)
7 - Malaia Rogir (6,5)
8 - Gestão Vírgula (7,6)
9 - Bivalente Saddia (8,2,5)

1 - Jô Soares
2 - Pedro Bial
3 - Rui Barbosa
4 - Mário Covas
5 - Marco Maciel
6 - Itamar Franco
7 - Glória Maria
8 - Getúlio Vargas
9 - Benedita da Silva

Políticos e Jornalistas

Bar
Texto
Porto
Êxodo
Revista
Logística
Paralelo
Estômago
Abecedário
Alienígena
Condomínio
Crepúsculo

Quem é quem?
Foram criados pseudônimos
estranhos para personalidades
famosas do Brasil. Alguns
acentos poderão ser ignorados.

MARÇO

A OAP recebe inscrições para a Oficina
de Artesanato, que funcionará a partir
de abril, às segundas-feiras, das 14h
às 17h, na sede. Cada semana será
desenvolvida uma técnica específica.
O curso é gratuito para associados, que
deverão levar seu material, cuja lista
será entregue no ato da inscrição.
Dependentes de associados e o
público em geral deverão pagar uma
taxa de R$ 20,00.

Lançamento do livro:
“José Mendonça - A Vida Revelada”
de Flávio Friche,
Manoel Marcos Guimarães e
Maria Auxiliadora de Faria
com a presença do professor
José Mendonça, um dos criadores
do curso de jornalismo da UFMG.

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

oapufmg@yahoo.com.br
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TUDO DE GRAÇA!

Tarde de Cultura 2010
A Tarde de Cultura tem dois subtítulos: “mais
perto da comunidade” e “retalhos da cultura
mineira”.
É realizada na 3a quinta-feira de cada mês,
de março a dezembro, das 16h às 18h, na
sede da OAP.
São eventos relacionados com artes
plásticas, cinema, fotografia, folclore,
literatura, música, teatro, arquitetura, vídeo,
história. Destinam-se a associados da OAP
e convidados.
A Tarde de Cultura baseia-se no tripé OAP –
UFMG – Cultura Mineira. A cada ano adotase um símbolo gráfico, fragmento expressivo
da nossa cultura. Em 2008, foi o “Jagunço”
escultura especialmente preparada pelo
artista José Amâncio de Carvalho, professor
da Escola de Belas-Artes e inspirada em
Guimarães Rosa. Em 2009, escultura de
Aleijadinho, com foto de Haroldo Mattos,
também da mesma escola. O de 2010 é um
desenho de Fátima Gama, representativo dos
tropeiros, seus cavalos, mulas e burricos de
carga: a trempe-vertical – conjunto importante
na paisagem histórica mineira. É de se
lembrar a Serra do Cipó; Ouro Preto; Serro;
o mercado velho de Salinas, cidade que
organiza seu museu do tropeiro, como
Ipoema/ Itabira; o antigo Mercado de
Tropeiros em Diamantina, onde fumegava a
trempe triangular. Detalhes na página 3.

Atendimento jurídico
A dra. Fabiana Cabral, advogada que trabalha no
escritório do prof. Artur Alexandre Mafra, responsável
pelas ações judiciais impetradas pela OAP, está
fazendo atendimento personalizado na sede da
Organização. Quem quiser tirar dúvidas pode marcar a
consulta. Ligue para a OAP: 3409-4505.

Coral recebe inscrições
“A música é o remédio da alma triste”, já dizia o
advogado e humanista inglês Walter Haddon. E você
pode cantar para espantar todos os males com o
Coral da OAP. Se quiser participar, é só ligar para a
Organização e deixar o nome. É preciso ter
disponibilidade para ensaiar às segundas e quintasfeiras, das 9h às 11h, no Colégio Izabela Hendrix, que
fica na Rua da Bahia, 2030, no Bairro de Lourdes.

Aulas de teatro
Quer fazer parte do grupo “Os Enganatores da
OAP”? Então participe da oficina de teatro. As
aulas são ministradas pelo ator João Bosco
Alves Queiroz toda terça-feira, das 9h às 11h.
Não é preciso pagar nada! Inscreva-se na sede.

Aprenda a fazer textos criativos
O professor Ronald Claver oferece toda quartafeira, até o fim do ano, oficina de criação
literária para os associados. As aulas são
realizadas na sala Fábio Moura, na sede da
OAP, das 14h às 15h30. A partir de abril, as
aulas também podem ser feitas no
Conservatório UFMG, no centro, às terçasfeiras, no mesmo horário. O custo mensal é de
R$ 30,00. Inscreva-se pelo telefone 3409-4505.
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Informática básica
Para perder o medo, o melhor é encarar
o bicho de frente. Nas sessões de
informática, você pode aprender noções
básicas de Internet, Windows, Word e
Excel. O instrutor, Erik Vieira, orienta os
cursos de segunda a sexta-feira, das 9h
às 11h e das 11h às 13h, no Niap (Núcleo
de Informática da OAP). Os associados
pagam somente o material. À tarde, os
computadores ficam disponíveis para os
associados, de graça.

Inscreva seu trabalho para a
Mostra de Artes Plásticas da OAP
Está prevista para 17 de junho de 2010 a
abertura da 18a mostra de artes plásticas,
integrante da 3a série da Tarde de Cultura,
promovida pela OAP. Trata-se de coletiva
de confraternização de artistas e não de
concurso. Por causa do espaço disponível,
poderão ser inscritos, no máximo, duas
obras de cada artista (associado ou parente
de 1o grau de associado); dependendo do

volume de inscritos poderá ainda, haver
restrição. Serão aceitos trabalhos de
pintura, desenho, gravura, escultura.
Deverão ser entregues até 28 de maio, na
secretaria da OAP. Serão expostos no dia
17 de junho e poderão ser visitados,
também, na semana seguinte, de 21 a 25,
de 2a a 6a feira, das 10h às 16h. As fichas de
inscriçãoencontram-se na secretaria da OAP.
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