
Campanha de Prevenção à Saúde Bucal
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Plano de Saúde Assufemg: urgente
 A diretoria da Assufemg coloca em discussão 
a extinção do seu Plano de Saúde a partir de 30 de no-
vembro de 2012. Deliberou também, pela não adesão 
de novos beneficiários ao Plano, assim como o não 
atendimento de serviços através de custo operacional, 
desde 1º de outubro último.
 Passando por um momento econômico onde a 
receita do Plano não cobre suas despesas, conclui-se 
que não há como a Associação manter financeiramente 
e paralelamente, a entidade juntamente com esta pres-
tação de serviço.
 Diante desta realidade a diretoria da Assufe-
mg não medirá esforços para trabalhar no sentido de 
transferência dos seus Associados para outros parceiros 
como a Casu e a Unimed para que os mesmos não fi-
quem em prejuízo.
 Em funcionamento desde 02 de agosto de 1996, 
o Plano de Saúde Assufemg no decorrer desses anos, 
prestou uma assistência médico/hospitalar aos seus be-
neficiários com qualidade e presteza. Na ocasião foi re-
conhecido pelos servidores da UFMG e adaptado à Lei 
9.656/98 sendo regulamentado junto à ANS - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar com o registro provi-
sório nº 41.018-7, desde 06/12/1999 e classificado na 
modalidade - autogestão (sem fins lucrativos). Apesar 
das inúmeras dificuldades, desde 2005, quando a dire-
toria “Unificação para Crescer” assumiu a Entidade, os 

problemas foram sendo sanados gradativamente.
 No entanto, após a implantação do Subsídio 
Saúde pelo governo federal em meados de 2007, o Con-
selho Universitário da UFMG deliberou pelo convênio 
com a CASU. Assim passou a ter direito ao subsídio 
os servidores que estavam vinculados a esta operadora. 
Por isso, ocorreu uma evasão de mais de 60% (sessenta 
por cento) dos beneficiários do Plano de Saúde Assufe-
mg para a CASU.
 Em julho de 2009, o governo federal editou a 
Portaria nº 03 que concedeu o ressarcimento a todos 
os servidores que pagassem por um plano de saúde su-
plementar. Tal portaria contemplou os servidores que 
possuíam o Plano de Saúde Assufemg. Entretanto, não 
aconteceu o retorno dos beneficiários que haviam mi-
grado anteriormente para CASU.
 Em conseqüência, hoje o desequilíbrio finan-
ceiro do Plano é grave e determina o fechamento do 
mesmo. Ressaltamos que alguns problemas do Plano 
são crônicos, como por exemplo: o baixo número de 
vidas vinculadas, o grande número de beneficiários na 
faixa etária acima de 70 anos e a freqüente utilização de 
procedimentos de alta complexidade.
 Diante deste quadro a diretoria da Assufemg vê 
como melhor alternativa para continuar firme no ob-
jetivo da  reconstrução e reestruturação da Entidade a 
decisão de fechamento do Plano de Saúde Assufemg.

Novos convênios
Confira os novos conveniados Assufemg. Página 03

Campanha de Negociação de Débito 
Aproveite o desconto e negocie o seu débito junto à Assufemg. Página 02
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 É com grande pesar que publicamos abaixo os nomes de colegas asso-
ciados que se desligaram da Assufemg nos meses de setembro e outubro deste 
ano,  por motivo de óbito.
† Antônio de Matos Sanabio  † Francisco Nogueira Filho  † Geraldo Ângelo 
Gonçalves  † Paulo Pinto Coelho de Vasconcelos  † Doraci Afonsina de Paiva  
† Neli Madaleno do Monte.

Óbitos

Novos Associados
☺Carla Patrícia Toledo Maurílio ☺Elídio Israel Rodrigues☺Ériton Antônio 
Gonzaga ☺Geraldo Magela de Souza Gomes ☺Maria do Carmo Oliveira 
Passos ☺Márcia Regina Anastácio ☺Marlene Martins Fernandes Sanabio 
☺Marluce Rodrigues Gris Petinelli.

 Final de ano, época de con-
fraternização e de troca de presentes 
entre parentes e amigos. Para tanto, a 
Associação dos Servidores da UFMG 
- Assufemg  fará de 19 de novembro a 
14 de dezembro, nos moldes da Cam-
panha   da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 
Campanha de Negociação de Débitos  
do Associado Assufemg.
 Serão oferecidos descontos 

de  50% dos valores correspondentes 
aos juros. O  Sócio inadimplente inte-
ressado em regularizar sua situação e 
em quitar sua dívida frente à entidade,  
deve  procurar a sede da Associação 
nos horários de 8h às 12h e de 13h às 
17h. Para o presidente da Assufemg 
Márcio Flávio dos Reis esta é a chance 
para muitos sócios regularizarem suas 
pendências financeiras. Mais informa-
ções pelo telefone: 3439-8109

Campanha de Negociação  
de Débito

Homenagem Assufemg ao Dia 
Nacional da Consciência  
Negra - 20 de Novembro

Uma oportunidade de reflexão...

“ Num mundo de competição e individualismo, a diferença é motivo de discri-
minação e dominação. Num mundo de solidariedade, a diferença é motivo de 
enriquecimento e complementação. O caminho é distante? Quando sabemos a 
direção, basta caminhar. Neste Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, não 
vamos perder a oportunidade de dar mais um passo”. Prof. Eduardo Rohling

“Enquanto imperar a filosofia de que há uma raça inferior e outra superior 
o mundo estará permanentemente em guerra. Uma profecia, mas todo mundo 
sabe que isso é verdade" Bob Marley

O preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas.
Voltaire



Uma ótima opção, delicada e perfumada de presente!  
 Presenteie a quem você ama, parentes e amigos com as  
Cestas de Natal da Drogaria Assufemg. Com vendas a partir do 
dia 12 de novembro as Cestas serão comercializadas pelo preço 
único de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos). 
Como outra opção de presente, a Drogaria Assufemg  também  
está trabalhando com a linha de perfumes Inusitta que são inspi-
rados nos importados mais famosos e elaborados com padrão de 
alta qualidade. Confira!

03

 Mantendo o compromisso de trabalhar sempre 
para um melhor atendimento e comodidade dos seus As-
sociados e como forma de facilitar os pagamentos junto 
à entidade, a diretoria da Assufemg firmou contrato com 
a Nossacoop que entrou em vigor no dia 1º de novembro 
de 2012. Nossos Associados  que possuem conta na Nos-
sacoop já podem procurar o Departamento de  Cobrança 
da Assufemg para assinar autorização de débitos. 
 O Sicoob Nossacoop é uma cooperativa de cré-
dito que atende os empregados das instituições de en-
sino superior e pesquisas  científica e tecnológica da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para mais 

informações na Assufemg ligue: 3439-8109. A sede da 
Nossacoop também  fica no campus universitário. Con-
fira endereço abaixo: 
Sede Nossacoop (Campus UFMG)
Horário de atendimento:
Segunda a sexta, de 10h às 16h
Av. Antônio Carlos, 6627   
Praça de Serviços - 2º andar 
Campus UFMG - Pampulha - Belo Horizonte/MG 
Cep: 31.270-010 - PABX: (31) 3492-8616 
E-mail: nossacoop@nossacoop.com.br
www. Sicoobnossacoop.com.br

 Este convênio possibilita ao Associado/depen-
dentes Assufemg a condição de programar a sua viagem 
(através do carnê safari). São pacotes turísticos, pas-
seios, hospedagens, fretamento de veículos e passagens 
aéreas, sem burocracia e pagando parcelas mensais. A 
operadora turística proporciona descontos especiais em 
rede de hotéis credenciados, que variam de acordo com 
a data da viagem.
 A Safari Viagens, Operadora Turística foi fun-
dada em 1996 com objetivo de oferecer aos clientes  
roteiros e pacotes turísticos diferenciados, proporcio-
nando realizar seus sonhos. Tem como missão, propor-

cionar viagens com o máximo conforto, tranquilidade  
e segurança aos clientes.
 São especializados em operações turísticas nos 
segmentos de Pesca Esportiva, Ecoturismo, Turismo de 
Aventura, Lazer, Receptivo em Minas Gerais e no Bra-
sil. Com uma equipe altamente capacitada e treinada, 
oferecem  pacotes turísticos rodoviários e aéreos.
Av. Abílio Machado, 1543 - Sala 02 - Alípio de Melo - 
BH - Fones: (31) 3072-0805/3375-5843/9756-8125
Email: safári@safariviagens.com.br
www.safariviagens.com.br - skype:safaribhz

Safari Viagens
Praia, Litoral e Parques Temáticos

Para usufruir dos benefícios, descontos ou vantagens das parcerias firmadas pela Diretoria de Assistência e Con-
vênios da Assufemg, o Associado deve estar sempre munido da carteira de Identidade e de sócio Assufemg.

Novos convênios

Dermatologia no Posto Médico
 Com a chegada da primavera e proximidade do verão é fundamental que se redobre os cuidados com a 
pele, dizem os especialistas. Para tanto o Posto Médico da Assufemg está disponibilizando  mais esta especialida-
de médica  para atendimento aos Associados. A consulta  com a dermatologista Dra. Lívia Milli Lavagnoli pode 
ser realizada na segunda feira, a partir das 13h e deve ser agendada pelo telefone: 3439-8116

Assufemg firma contrato  com Nossacoop

Cestas de Natal da Drogaria Assufemg
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Vende-se Apto  Cidade Nova
Ótima localização (rua tranqüila). Próxima a feira dos 
produtores e comércio local. 03 Quartos (01 suíte), 
Armários embutidos, Dependência completa, Sala 02 
ambientes, Vaga para 02 carros. Prédio pequeno. Con-
domínio R$200,00 (duzentos reais). Contatos: 8869-
8080/9917-7395

N e g o c i n h o $

Branca de Neve e  
o Caçador

O conto de fadas terminou...
Nesta épica aventura de ação, 
Kristen Stewart (Crepúsculo) 
vive a única pessoa do mundo 
que é mais bonita que a Rainha 
Má (Charlize Theron, ganha-
dora do Oscar), que está pronta 
para destruí-la. Mas a única ga-
rota capaz de ameaçar o reino 
da cruel soberana foi treinada 
na arte da guerra, pelo próprio 

caçador (Chris Hemsworth, Thor) enviado para matá-
la. Agora, a maldade enfrenta o destino.

A delicadeza do Amor
Nathalie tem uma vida maravi-
lhosa. Ela é jovem, bonita e tem 
o casamento perfeito. Mas quan-
do seu marido morre num aci-
dente, seu mundo vira de ponta 
cabeça. Nos anos seguintes, ela 
foca em seu trabalho, deixando 
seus sentimentos de lado. Então, 
de repente, sem mesmo enten-
der o porquê, ela beija o homem 

mais inesperado - seu colega de trabalho, Markus. Esse 
casal incomum embarca numa jornada emocional; uma 
jornada que suscita todos os tipos de questões e hostili-
dade no trabalho. Podemos de fato escolher a maneira 
de redescobrir o prazer de viver? Maravilhados com o 
amor recém-descoberto, Nathalie e Markus acabam fu-
gindo para dar uma chance ao relacionamento dos dois. 
Esta é uma história de renascimento, mas é também um 
conto sobre a singularidade do amor.

Dicas Locadora Assufemg

      Manter um sorriso 
bonito não depende 
só de práticas diárias 
de escovação, uma 
vez que são vários 
os fatores que levam  
ao surgimento da cá-
rie. Sendo assim,o 

Setor Odontológico da Assufemg realizará 
mais uma Campanha de   Prevenção à Saúde 
Bucal, para que nossos Associados e depen-
dentes tenham acesso às instruções de como 
manter a dentição saudável, livre de cáries 
e doenças periodontais. Será no período de 
19 de novembro a 19 de dezembro, quando 
os dentistas da entidade realizarão consultas 
gratuitas para Associados e seus dependentes 
legais, visando à prevenção de doenças bu-
cais, tais como cáries, tártaro, etc.  
 Durante a Campanha, os interessa-
dos terão direito ao serviço de limpeza dos 
dentes: raspagem, polimento e aplicação 
de flúor. Os dependentes agregados paga-
rão uma taxa de R$20,00 (vinte reais) pela 
consulta. O usuário deve estar munido da 
carteira de sócio que pode ser solicitada 
na Secretaria da Assufemg. Estamos espe-
rando sua visita. O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira de 8h30 às 11h e 
de 13h às 16h. Para agendar um horário, o 
Associado deve ligar para o Setor Odonto-
lógico da Assufemg através dos seguintes 
telefones: 3439-8105 (sede da Assufemg) 
ou 3224-7519 (Sub sede/Medcenter).

Campanha  
de Prevenção à  

Saúde Bucal

Neo-Acadêmico
O servidor da UFMG, Sérgio Rodrigues Piranguense, 
inscrição nº 125741, lotado no Hospital da Clínicas, 
tomou posse no dia 26 de outubro de 2012 na ANBA 
(Academia Niteroiense de Belas Artes) na cadeira nº 
49, patronímica de Oswald de Andrade. Evento reali-
zado no Centro Cultural da OAB Niterói. 


