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Nova Diretoria Agradece a Todos Pela Vitória
A Diretoria da Assufemg Triênio 2010/2013 – 
“Gestão Unificação Para Continuar Crescendo 
Com Novas Idéias” agradece todos os seus apoia-
dores e também aos seus sócios que tornaram pos-
sível o processo eleitoral. Nossos agradecimentos 
e sinceros votos de estima aos companheiros, Ro-
nan Araújo Gontijo (CAC), Tânia Mara (FAFICH), 
Maria Aparecida, a Peu do (ICB) e ao Jorge Ribeiro 
(FAE), componentes da junta eleitoral, presidida 
pelo  Ronan que fizeram um trabalho de qualidade, 
com muita dedicação e seriedade. Sem dúvida, isso 
fez com que o processo corresse em clima de muita 
tranqüilidade e democracia. 

Agradecemos ainda aos componentes da chapa 2, 
que também democraticamente participaram desse 
processo, pois levaram um caráter especulativo 
para a disputa. Isso nos provocou uma necessidade 
ainda maior de analisarmos nossos erros, para 
avançarmos no nosso trabalho, com maior certeza 
sobre os nossos acertos. Como todos sabem, nosso 
desejo maior é: buscar o resgate total e o cresci-
mento cada vez maior da nossa entidade.

Estará presente na nossa ordem do dia a proposta 
de Unificação de nossas entidades representativas 
– ASSUFEMG/SINDIFES. Com este objetivo, 
reiteraremos o oficio já enviado em 2006 para a 
diretoria do Sindifes  - nossa entidade co-irmã - 
cumprindo a deliberação da nossa Assembléia  
Geral. Contamos com a confiança e principalmente 
com a participação de todos os sócios para que pos-
samos alcançar nossos objetivos.

Nossas metas não são utópicas. São realizáveis e 
para isso convidamos a engajar nelas todos os que 
já compõem a entidade. Também convidamos to-
dos os que saíram a retornarem e que venham a en-
grossar nossas fileiras em prol da Assufemg cada 
vez mais forte, sã e em crescimento e de nossa 
categoria cada vez mais unida.

A todos os nossos sinceros agradecimentos, com 
certeza da luta até a vitória confiantes em nosso 
lema maior: “O que foi feito não está acabado, mas 
sim o princípio de tudo.”

convite
A Diretoria da Assufemg tem o prazer de convidar seus sócios e apoiadores 

para a solenidade de posse a ser realizada:
Dia:17/06/2010
Local: Auditório da Reitoria
Horário: 19h
Aprentação: Coral “Cantáridas” do ICB/UFMG – Maestro: Elcio Vaz



Como é do conhecimento de todos os associados e 
usuários da UNIMEDBH, o dia 1º de junho é a data 
do reajuste anual da mensalidade do plano de saúde. 
Desde o ano de 2006 que a Entidade vem intercedendo 
a favor dos associados e mantendo um reajuste dentro 
da realidade contratual e diferente dos índices exorbi-
tantes exigidos pela Cooperativa Médica. 

Nesse processo, a diretoria reuniu os associados em 
assembléias para decidirmos sobre os índices a serem 
aplicados. Assim, nos últimos anos, a categoria dele-
gou competência para que a diretoria negociasse um 
percentual máximo igual ao determinado pela ANS, 
para reajustar os planos de saúde individuais. Porém, 
até a presente data, a agência não divulgou o referido 
índice.

Assufemg Mantém Controle Sobre 
Reajuste da UNIMED-BH 

Contudo, a UNIMEDBH reivindica para este ano um 
reajuste de 6,24% (seis virgula vinte e quatro por cen-
to), que ultrapassa o IGP-M que em junho ficará por 
volta dos 3% (três por cento). Assim sendo e levando 
em consideração a não divulgação pela ANS, a Enti-
dade aplicou um índice provisório de 4,73% (quatro 
vírgula setenta e três por cento) que corresponde ao 
INPC, acumulado no período de maio de 2009 até abril 
de 2010.

Informamos ainda, que nos próximos dias a Entidade 
abrirá o processo de negociação com a UNIMEDBH, 
objetivando a manutenção do índice já aplicado. Caso a 
Cooperativa Médica insista no índice apresentado ini-
cialmente, iremos convocar a categoria para deliberar-
mos em assembleia sobre o assunto em pauta.

Era uma vez um menino que venceu  vários gigantes. 
Este menino recebeu um nome que significa filho ilustre. Ele cresceu, observando o voo dos 
pássaros, as sinuosidades dos rios, o cheiro das florestas, o som das cascatas, as pessoas. O 
tempo todo esta criatura observava, observava...

Crescendo o menino, na escola entrou. Ao concluir o antigo curso primário, tomou conhecimento que precisava 
sair da escola, pois seu pai não tinha recursos para comprar material para seus estudos: lápis, borracha, cadernos, 
livros. O pequeno estudante estava recebendo uma convocação paterna para abandonar a escola: precisava tam-
bém ajudar o  pai na função de pedreiro. 
O menino ficou muito triste e foi sentar num banquinho de uma esquina da vida.  
Um  pobre velho que  por ali passava,  perguntou-lhe  porque  estava tão triste, o garoto contou-lhe então que não 
podia mais estudar, pois seu pai não tinha como bancar seus gastos na escola. 
O velho então lhe propôs:
- Façamos um trato, eu lhe dou o dinheiro que precisa para comprar seus livros e, em troca, você me ensina a ler, 
pois sou analfabeto e meu sonho é ler a bíblia. 
O guri topou o trato na hora e venceu o primeiro grande desafio que a vida lhe impunha: permanecer na escola.  
O tempo passou, o velho desta historia tornou-se um pastor, guiou muitas almas ao aprisco e foi morar no paraíso 
onde passou a torcer para aquela criança que lhe ajudara a decifrar as sagradas escrituras. 
O menino cresceu, em tamanho e em intimidades com leituras, escrituras, decifração de códigos. Tornou-se tam-
bém especialista em caçar gigantes que se manifestavam nas mais diversas formas: data de pagar aluguel, sapato 
furado, morada longe, café requentado, marmita que azedava, suor escorrendo, portas fechando, mas ele continu-
ava encontrando saídas, abrindo janelas. 
Uma destas janelas levou-o a vislumbrar o País das Maravilhas: o menino havia entrado no mundo da Literatura 
e tornou-se numa grande metáfora de alegria, perseverança, força de caráter que é Adirson Teles, que hoje lança 
mais uma de suas criações, intitulada Pecados e Segredos, após a meia-noite.  
Servidor da UFMG, lotado no Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais, Adirson 
Teles autografa dia 11 de junho, na sede da Assufemg, a partir das 17 horas, a sua obra, tendo como público um 
grupo formado  por colegas de trabalho, amigos e admiradores da sua história de  vida, que não é uma ficção.  
Realmente, quem sabe faz a hora! 

Parabéns, Adirson, estamos muito felizes com seu sucesso!

UMA HISTORIA VERDADEIRA 


