Novos dirigentes da OAP tomam posse
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Veja quem vai comandar a OAP
nos próximos dois anos
Rubens Queiroz volta à presidência da OAP,
depois de seis anos. O Vice-Presidente,
professor Gledson Luiz Coutinho, também já é

muito conhecido pelos associados,
principalmente, os que frequentam as festas da
OAP embaladas pelo seu teclado. Página 8.
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Inauguração do memorial da gestão 2009/2011
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Rubens Queiroz, Presidente, e Gledson Luiz Coutinho, Vice-Presidente, comandam a OAP no biênio 2011/2013

Entre em contato:

3409-4505
oapufmg@terra.com.br
www.oapufmg.org.br
O harpista Jove Brennam encantou o público

Não podia faltar a apresentação do Coral da OAP

Confira a
programação
cultural da OAP
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OAP oferece
novos cursos de
informática
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“Nós merecemos!”
Meus colegas e amigos,

Quando aceitei ser novamente candidato à
presidência da OAP, uma questão ficou na
minha cabeça: por que aceitei? Eu,
sinceramente, acreditava, e acredito ainda, que
a mudança de rumo de uma organização é
realmente o sangue novo que alimenta as
ideias e a construção de uma organização mais
forte. Será que os dirigentes anteriores, e aí eu
também me incluo, deixaram tarefas
importantes ainda a serem realizadas?
É exatamente essa pergunta o motivador e o
dos meus colegas de formarmos um grupo para
dirigir nossa organização.
O desafio é bem claro: além de procurar manter
todos os programas que a OAP oferece a seus
associados e à comunidade universitária,
buscaremos criar novos atrativos e fortalecer
a existência de nossa organização tornando-a
cada vez mais respeitada.
Essa tarefa é de todos nós aposentados, temos
consciência disso, pois só o esforço comum
permitirá trazer os benefícios para o grupo, seja
junto à Universidade, junto ao MEC ou ao
Congresso Nacional, atuando em parceria com
outras associações.
Portanto, junto a esse compromisso de
trabalho gostaríamos de ter o eco de toda a
nossa comunidade de aposentados e
pensionistas nesse esforço.
Uma palavra de agradecimento àqueles que
se envolveram afetivamente com a OAP, pois
graças ao trabalho voluntário de muitos
pudemos ter, neste período, reuniões culturais,
muita música, teatro, concertos, atividades
preventivas de saúde, ações judiciais em
benefício dos associados, exposições, feiras,
viagens, concursos variados de poesia e
contos, mas principalmente muitas ideias para
serem trabalhadas em prol de todos nós.
Um agradecimento especial à Diretoria que
entrega seu mandato hoje. Tenho certeza de
Informe
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OAP em ação

Inscrições abertas para
concurso de contos e poemas

Tarde de Cultura
no 2º semestre

Rubens Queiroz
Presidente

que a sensação do dever cumprido é a
própria recompensa. Muito obrigado ao
Prof. José Américo, à Profa. Eunice Dutra
Galery e, em particular, ao Raimundo
Augusto da Silva que conduziu a
organização tão bem nessa transição,
mostrando que gerir uma organização do
tipo a nossa não é tão difícil, bastando ouvir
as pessoas, ouvir, ouvir e agir. Meus
parabéns Raimundo por sua atuação.
O Prof. Lair Rennó disse e repete, sempre
que tem oportunidade, que trabalhar para a
OAP faz bem para a saúde. Eu acredito
nisso também e já usufruí dos benefícios
dessa verdade. Conclamo os colegas,
aposentados e pensionistas a trabalharem
conosco.
Meus sinceros agradecimentos ao nosso
pessoal administrativo que conduz com muita
seriedade e competência as atividades da
OAP. Sabemos que podemos contar com ele.
Aos novos colegas da diretoria, dos conselhos,
dos grupos de trabalho: estejam certos de que
realizaremos um bom mandato.
Uma palavra especial a todos os associados:
não desanimem! Quanto mais injustiças e
dificuldades relativas a processos trabalhistas,
lembrem-se de que temos direitos, mas
precisamos lutar.
Caros colegas, a OAP vem se esforçando
para oferecer uma programação cultural
diversificada e de bom nível para você e sua
família. Usufruam dessas atividades e, se
alguma pessoa questionar, por favor reajam
dizendo sim, eu tenho direito de estar aqui,
eu trabalhei para isso, vou aproveitar todas
as oportunidades: festas, reuniões,
concertos. Não se esqueçam de repetir e
transmitir aos colegas: EU MEREÇO. NÓS
MERECEMOS!
Muito obrigado a todos.

Associados da OAP, professores, funcionários
e alunos da UFMG podem participar do
Concurso de Contos e Poemas, que vai
distribuir R$ 1.500,00 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. As obras
devem ser inéditas.
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 regulamento completo pode ser consultado
no site www.oapufmg.org.br. Outras
informações podem ser obtidas pelo telefone
3409-4505.

SONETO
Bastos Tigre

Entra pela velhice com cuidado
Pé ante pé, sem provocar rumores
Que despertam lembranças do passado,
Sonhos de glórias, ilusões de amores.
Do que tiveres no pomar plantado,
Apanha os frutos e recolhe as flores,
Mas lavra ainda e planta o teu eirado,
Que outros virão colher quando te fores.
Não te seja a velhice enfermidade,
Alimenta no espírito a saúde,
Luta contra as tibiezas da vontade
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Que a neve caia, o teu ardor não mude,
Mantém-te jovem, pouco importa a idade,
Tem cada dia a sua juventude...

O evento é realizado na terceira quinta-feira do
mês, a partir das 16h, na sede da OAP, que fica
no 2º andar da Praça de Serviços do “campus” da
UFMG, na Pampulha. A entrada é gratuita e todos
os associados e amigos estão convidados.

15 de setembro
Tema a ser definido
Palestra ou exibição de vídeo
Exposição: 15 CHARGES DE LOR
Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues (E. Física)
Lançamento: CADERNOS TEMÁTICOS DA OAP
“CONCURSO DE CONTOS E POEMAS - 2010”

20 de outubro
Palestra ilustrada
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO
Ângelo Barbosa Monteiro Machado (ICB)
Miniexposição documental sobre a obra do palestrante
(breve homenagem da OAP)
Coordenação: Lair Aguilar Rennó (ICB)

17 de novembro
Palestra ilustrada
POLÍTICA EM MINAS GERAIS
Otávio Soares Dulci(FAFICH)
Coordenação: Celson José da Silva (FAFICH)
Teatro: OS ENGANATORES DA OAP (Grupo Teatro da OAP)
Direção: João Bosco Alves Queiroz (Reitoria)

15 de dezembro
MÚSICA DE RAIZ EM MINAS
Cláudio Alexandrino da Silva
Violeiro, de Betim
Apresentação musical
Exposição: COLEÇÕES MINEIRAS
VI – VIOLAS
Expositor: o violeiro convidado
Coordenação: Júlio Márcio Varella Caldeira (Música)
IV CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DA OAP –
Entrega de prêmios e certificados/ mostra das fotos
premiadas
IV CONCURSO DE CONTOS E POEMAS DA OAP
Entrega de prêmios e certificados
Lançamento do CALENDÁRIO DA OAP – 2012
Lançamento da série V – TARDE DE CULTURA – 2012

7

Clube de Viagem leva associados
à represa de Furnas
A cidade de Capitólio, na região central de
Minas Gerais, é o próximo destino do Clube
de Viagem da OAP. A represa de Furnas,
com suas belíssimas paisagens, é a principal
atração do passeio. A excursão será de 30
de setembro a 2 de outubro e custa, para
associados, R$ 330,00. Estão incluídos no
preço o transporte, a hospedagem no
Balneário do Lago Hotel, café da manhã,
almoço e jantar. As inscrições já podem ser
feitas. Outras informações pelo telefone
3409-4505.

Agenda Cultural

SETEMBRO

Agenda Cultural

OUTUBRO

dia 6 Nosso Encontro
Show de Edson e Banda
A partir das 18h
Esporte Clube Sírio
Av. Abrahão Caram, 350 - Pampulha
Entrada franca para associados.
Comunidade universitária R$ 5,00
Não sócio paga R$ 10,00

dia 4 Nosso Encontro
Show da Banda Montana
A partir das 18h
Esporte Clube Sírio
Av. Abrahão Caram, 350 - Pampulha
Entrada franca para associados.
Comunidade universitária R$ 5,00
Não sócio paga R$ 10,00

dia 15 Tarde de Cultura
Tema a ser definido
Palestra ou exibição de vídeo
Exposição: 15 CHARGES DE LOR
Luiz Oswaldo C. Rodrigues (E. Física)

dia 20 Tarde de Cultura
Conservação da Biodiversidade
- Educação
Palestra ilustrada
Ângelo Barbosa Monteiro Machado (ICB)
Miniexposição documental sobre a obra
do palestrante - homenagem da OAP
Coord.:Lair Aguilar Rennó (ICB)
Sede da OAP - 16h.
Entrada franca.

Lançamento: CADERNOS TEMÁTICOS DA OAP
“CONCURSO DE CONTOS E POEMAS - 2010”

Sede da OAP
A partir das 16h.
Entrada franca.

Escolha seu curso de informática
A OAP está preparando os cursos que
serão oferecidos neste semestre.
Indesign
produção de jornais,
revistas, folhetos e outras
mídias
impressas
(editoração eletrônica).
20 horas/aula. R$
120,00.

Audacity
edição, tratamento e
manipulação de arquivos
de som (músicas e voz)
para aplicação em
webrádios. 20 horas/aula.
R$ 120,00.

Coreldraw
criação de desenhos que podem ser
aplicados em impressões diversas
e em ambientes virtuais.
Desenvolvimento de logotipos,
cartazes, capas, envelopes, panfletos.
16 horas/aula. R$ 80,00.
As aulas são realizadas na sede da
O A P, n o 2 º a n d a r d a P r a ç a d e
Serviços do “campus” da UFMG, na
Pampulha, às terças-feiras e/ou às
quintas-feiras, das 15h às 16h40.
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São cinco opções e você pode escolher
quantas quiser. Confira:
Internet (básico)
dominar navegação e
utilização dos recursos
e ferramentas da
Internet. 12 horas/aula.
R$ 60,00.

Photoshop
edição e tratamento de imagens
digitalizadas e fotografias.
Preparação,
ajustes
e
manipulação de imagens.
18 horas/aula. R$ 100,00.

O curso de Indesign já começou,
mas quem se interessar será
informado sobre as próximas
turmas. Inscrições e informações
pelo telefone 3409-4505.

dia 30 Concerto de Primavera
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
1a Parte:
Duo Clarineta e Piano
Wagno Gomes e Leoni Werner
2a Parte:
Duo Piano e Flauta
Maurício Veloso e Militza Franco
Entrada gratuita.

Participe do
Coral da OAP
O Coral da OAP está procurando vozes
masculinas e femininas para se juntarem
ao grupo. Os ensaios são realizados às
segundas e quintas-feiras, das 9h às 11h,
no colégio Izabela Hendrix, que fica na
rua da Bahia, 2020, no bairro
Funcionários. Interessados podem ligar
para a OAP: 3409-4505.

dia 28 Concerto de Primavera
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
Atração internacional
Stéphan Sylvestre - pianista canadense

dia 31 Mercado das Pulgas - inscrições
31/10 e 1o/11 para associados
3/11 para não sócios
O Mercado será realizado
de 28/11 a 2/12, na Praça de Serviços
no “campus” da UFMG.
Regulamento disponível no site da OAP
www.oapufmg.org.br

Abertas as inscrições para
curso de Criação Literária
As aulas são ministradas pelo professor
Ronald Claver, das 14h às 15h30.
Terças-feiras no Conservatório UFMG.
(Av. Afonso Pena, 1.534 - Centro)

Quartas-feiras na sede da OAP.
(Campus da UFMG - Pampulha)
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Concerto de Outono (29/04)

Viagem a Paraty (30/04)
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Fotos: Edna Maria Alvarez Leite

Celso Faria e Lilian Sampaio

Husdon Lacerda e Flávio Barbeitas

Cidade histórica

Turma reunida

Concerto de Outono (17/06)
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Osvaldo Bueno Amorim Filho (IGC)

Coleção de José Alberto Nemer

Gustavo do Carmo

Daniel César

Concerto de Outono (27/05)

Tarde de Cultura (16/06)

Fotos: Foca Lisboa
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Antônio Carlos de Magalhães

Jairo Batista Thiersch

Auditório lotado

Ivo Porto de Menezes (Arquitetura)

José Amâncio de Carvalho

Mercado das Pulgas (6 a 10/06)

Tarde de Cultura (21/07)

Fotos: Foca Lisboa

Fotos: Foca Lisboa

Muitos visitantes

Pôr do sol na praia

Tarde de Cultura (19/05)

Marcos Roberto Moreira Ribeiro (IGC)
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Celso Faria e Wellington Vilaça

Latas coloridas

Caixinhas de presente

Luiz Antônio e o coelho da cartola

Coleçaõ de minicopos

João Cândido dos Santos

Aneto e suas obras

Júlio Varela, o colecionador
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