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Novo convênio 
Instituto Summus - novo conveniado Assufemg. Página 04

Campanha de Negociação de Débito 
 Aproveite o desconto e negocie o seu débito junto à Assufemg. A Campanha que começou no dia 
19/11/2012 vai até o dia 14/12/2012. Mais informações pelo telefone: 3439-8109 com Ana Carolina.

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, saúde, alegria e grandes  
realizações. São os votos da diretoria e funcionários da Assufemg.

O Tempo

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas...
Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo...
E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.

Mário Quintana

Prestação de Contas e Alteração Estatutária.  
Página 02
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Prestação de Contas e Alteração 
Estatutária

 Com a presença de 62 associa-
dos credenciados, a Assembléia Geral  
Estatutária (AGE)  realizada no dia 08 
de novembro de 2012, no auditório da 
Reitoria da UFMG, convocada pela  
diretoria da Associação dos Servidores 
da UFMG - Assufemg deliberou sobre 
os seguintes pontos de pauta: presta-
ção de contas do exercício de 2011 e 
mudança estatutária: alteração do arti-
go 14º. Compuseram a mesa o presi-
dente da Assufemg, Márcio Flávio dos 
Reis; a vice-presidente da Assufemg 
Sonia Micussi; a diretora financeira, 
Wânia Ferreira; o assessor jurídico da 
Assufemg dr. Arlécio Franco Costa Jr   
e o representante da Conass Contabili-
dade, Felipe Costa Theodoro.
 Durante a assembléia  foi apro-
vada por ampla maioria (01 voto con-
tra e duas abstenções) a proposição de  
alteração no artigo 14º do estatuto da 
entidade que diz : 
 A Diretoria Executiva (DE) será 
constituída por associados no exercício 
dos seus direitos, eleita pelo voto secre-
to, direto e nominal dos sócios da en-
tidade, para um mandato de três anos, 
sendo permitida uma recondução.
Com a alteração proposta e aprovada 
pelos presentes, o artigo 14 passa a vi-
gorar da seguinte forma:
Artigo 14º. – A Diretoria Executiva 
(DE) será constituída por associados no 
exercício dos seus direitos, eleita pelo 
voto secreto, direto e nominal dos só-
cios da entidade, para um mandato de 
três anos, sendo permitida recondução.
 Por erro material e diante da 
circunstancial e justificada ausência do 
contador Sandro Costa Carvalho,   res-
ponsável pela Conass Contabilidade 
em sanar as dúvidas apresentadas por 

alguns sócios  presentes, com relação 
ao Balanço Patrimonial de 2011 e ao 
DRE - Demonstração do resultado do 
Exercício em 31/12/2011, os trabalhos 
foram suspensos  para  dar continuida-
de  no dia 22 de novembro de 2012, no 
auditório da Escola de Belas Artes da 
UFMG.    
Prestação de Contas
 Dando continuidade aos pro-
cedimentos iniciados na AGE do dia 
08/11/12 citada acima, a Assembleia 
contou com a presença de 35 associa-
dos, quando foi aprovada a Prestação 
de Contas do Exercício de 2011 por 
ampla maioria (com 01 voto contra e 
01 abstenção). Compuseram a mesa 
durante a AGE: o presidente da Assu-
femg, Márcio Flávio dos Reis; a vice-
presidente, Sonia Micussi; a diretora 
financeira, Wânia Ferreira o assessor 
jurídico da Assufemg, doutor Arlécio 
Franco Costa Jr e o contador da Co-
nass Contabilidade, Sandro Costa Car-
valho que na oportunidade esclareceu 
as dúvidas levantadas.
 Após a votação o presidente 
da Assufemg Márcio Flávio dos Reis 
fez uma intervenção crítica às pessoas 
que estiveram na AGE anterior, num 
quadro dúbio (sócios inadimplentes/
não sócios/não credenciados) para as 
quais foi democraticamente cedida a 
palavra. Estas fizeram alguns ques-
tionamentos, inclusive tecnicamente,  
com relação à  Prestação de Contas fi-
cando de enviar as questões por escrito 
para a entidade,o que não aconteceu. 
A crítica do presidente adveio também  
do não comparecimento dessas pesso-
as para obterem as devidas e corretas  
respostas de suas dúvidas levantadas. 

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Espor-
tivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - “Gestão UnificA-
ção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

Campanha de Filiação 2012!
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 Assembléia Geral do Pla-
no de Saúde realizada no dia 13 de 
novembro de 2012, no auditório da 
Reitoria da UFMG, marcou o pro-
cesso de encerramento do Plano de 
Saúde da Assufemg (PSA). Compu-
seram a mesa o presidente da As-
sufemg, Márcio Flávio do Reis; o 
diretor de Assistência e Convênios 
da Assufemg, Hélio Geraldo de Al-
meida Macedo; os assessores jurí-
dicos da Assufemg, doutor Arlécio 
Franco Costa Jr e doutor Flávio de 
Souza e Silva e ainda os funcioná-
rios do departamento de Assistência 
e Convênios da Assufemg, Marce-
lo Chrispim e Blandino de Oliveira 
Diana.
 Cerca de 70 associados/
usuários estiveram presentes (fo-
ram convocados os 264 titulares 
por ofício),  quando a diretoria da 
Associação colocou em discussão  
a  extinção do PSA a  partir de 30 
de novembro de 2012 e ainda, a não 
adesão de novos beneficiários ao 
mesmo, assim como o não atendi-
mento de serviços através de custo 
operacional, que estavam suspen-
sos, desde 1º de outubro último.
 A diretoria da Assufemg es-
clareceu que não houve o cumpri-
mento às normas da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar-ANS 
desde que o Plano foi regulamen-
tado com o registro provisório nº 
41.018-7, em 06/12/1999. O  Plano 
foi literalmente encerrado em 2006, 
por determinação e intimação da 
ANS, ainda assim em Assembléia 
Geral do PSA (mais de 400 sócios 
presentes) foi deliberado pela luta 
na justiça para a regularização do 
PSA. O que não foi possível, em vir-
tude  das irregularidades cometidas 
ao longo dos anos  e que levaram 
a ANS a bloquear todos os acessos 
via internet e passar a multar conti-
nuamente a entidade.

 Já agora em 2012, a Associa-
ção foi obrigada a cumprir o deter-
minado na sentença de 2005 por de-
cisão em última instância do poder 
judiciário. Momento  este em que o 
PSA vive uma situação econômica 
onde a receita não cobre suas des-
pesas (lembrando que mais de 70% 
dos usuários em 2007 foram para a 
CASU em virtude do auxílio saúde), 
provocando um desequilíbrio finan-
ceiro enorme. Após uma minuciosa  
avaliação  das situações jurídica, 
econômica, financeira e administra-
tiva conclui-se que inevitavelmente, 
não há como a entidade manter esta 
prestação de serviços aos seus usuá-
rios. 
 Portanto, a orientação final, 
após ampla explanação dos proble-
mas administrativos enfrentados 
pela diretoria da Associação, ao 
usuário do Plano de Saúde Assufe-
mg é de que cada sócio compareça, 
o mais urgente possível, ou seja até 
20/12/12, ao departamento de As-
sistência e Convênio da Associação 
para que faça a sua exclusão e rece-
ba uma declaração do PSA, docu-
mento este que facilitará a sua futu-
ra adesão a um novo plano.
Emoção e Pesar
“Este é um momento muito triste” 
desabafou o presidente da Assufe-
mg Márcio Flávio dos Reis ao ini-
ciar o seu relato sobre a trajetória 
da diretoria da Assufemg em man-
ter o PSA em pleno funcionamento 
ao longos dos últimos anos, mesmo 
tendo a ANS intimado a diretoria a 
vender ou leiloar a carteira do Pla-
no de Saúde em 05/01/2006, até a 
atual constatação do seu inevitável 
fechamento.  
 Em atividade desde 02 de 
agosto de 1996, o Plano de Saúde 
Assufemg no decorrer desses anos 
prestou uma assistência médico/
hospitalar aos seus beneficiários 

com qualidade e presteza. Trabalho 
este que foi amplamente reconheci-
do pelos sócios/usuários presentes 
na reunião. Muitos aproveitaram a 
oportunidade para agradecer e pres-
tar depoimentos do bom acolhimen-
to recebido e da qualidade e eficiên-
cia alcançadas em suas demandas. 
 “Sempre buscamos uma 
assistência melhor e desde 2006 a 
Assufemg sempre foi bem aceita 
no mercado” ressaltou o diretor de 
Assistência e Convênios, Hélio de 
Almeida. “Mas a mesma ANS que 
fiscaliza, também pune” disse o di-
retor lembrando das exigências e  
desafios enfrentados pela diretoria 
junto à Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar. "Diante da constata-
ção de encerramento, já estamos 
atrás de um Plano de Saúde que me-
lhor nos absorva", disse o diretor. 
 Na oportunidade foram dis-
tribuídas aos presentes as tabelas de 
preço dos planos Casu e Unimed, 
como opções prováveis de novos 
direcionamentos. A Unimed já é 
parceira da Assufemg desde a déca-
da de 1980 e  posteriormente, com 
o plano já regulamentando pela Lei 
9656/98 e com a continuidade de 
atendimento,  a partir de 15 de outu-
bro de 1999, quando os associados  
passaram a ter a opção dos planos 
Unimax e Unimaster. 
“Existem feridas que não têm cura. 
O PSA é um exemplo disso. Mesmo 
que todos, diretoria, sócios e usuá-
rios tenhamos sido guerreiros nes-
ta luta incansável por mais de sete 
anos para manter o PSA, não fomos 
capazes de vencer a burocracia da 
ANS e os inimigos do PSA, que ao 
longo desse tempo torceram contra” 
constatou Márcio Flávio. “Ainda 
assim, sabemos que com as orien-
tações colocadas nenhum usuário/
sócio sairá com problemas ou sem 
um caminho a seguir”, finalizou.    

Plano de Saúde Assufemg encerra atividades
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Praia de Itaoca-ES
Réveillon - Saída: 28/12/12 - Retorno: 01/01/2013 - Valor: R$320,00 (Trezentos e vinte reais). Carnaval  - 
Saída: 08/02/2013 - Retorno: 12/02/13 - Valor: R$360,00 (Trezentos e sessenta reais) - Telefones: 
 3434-6815/8843-9180/8736-8804  

N e g o c i n h o $

 Mais uma vez a Feira de Ar-
tesanato da Assufemg coloriu a Praça 
de Serviços da UFMG. E novamente 
com sucesso! A XVIII edição reuniu 
90 expositores que durante cinco 
dias puderam mostrar e comerciali-
zar produtos artesanais como: arti-

gos de cama e mesa, tapetes, 
calçados, roupas, brinque-
dos, cintos, bolsas, sabone-
tes, velas, cerâmica, arranjo 
de flores, bijuterias e objetos 
decorativos em geral.
 Por ocasião da proxi-
midade do Natal, produtos 
decorativos natalinos tam-
bém puderam ser encontra-
dos na feira. "Escolhemos 
sempre uma data  propícia 

para boas vendas", informa o dire-
tor adjunto de Cultura da Assufemg, 
Odair dos Santos Ferraz, para quem 
este é um dos motivos do sucesso do 
evento, entre outros, como a sua lo-
calização. "Ouço sempre  boas ma-

nifestações dos participantes com a 
relação às vendas dos seus  produ-
tos", constata ele, que há três anos 
coordena a Mostra, juntamente com 
a vice-presidente da Assufemg Sonia 
Micussi, organizadora das feiras da 
entidade.
 Como já faz parte do ca-
lendário de atividades culturais da 
Comunidade Universitária, a Feira 
de Artesanato da Assufemg tornou-
se, ao longo dos últimos anos, uma 
oportunidade do artesão, Associado 
ou não (já que o evento é aberto tam-
bém ao expositor visitante) divulgar 
e vender seu produto, assim como do 
público local adquirir artigos artesa-
nais com preços acessíveis.   

Feira de Artesanato Assufemg: sucesso garantido

Instituto Summus
O novo conveniado oferece prestação 
de serviços profissionais de Psicanáli-
se aos associados Assufemg e depen-
dentes. O atendimento poderá ser no 
Posto de Saúde Assufemg e consul-
tórios conveniados. O preço atual da 
sessão é de R$250,00 (duzentos e cin-
quenta reais). Para o Associado Assu-
femg será de R$70,00. Informações 
pelos telefones: 3439-8126/3075-
7993/8657-7143/9422-2268.

Novo 
Convênio

Reforma da Cantina Pelego’s e expansão da  
Drogaria Assufemg

 Encontra-se em fase de assinatura o contrato de 
execução do projeto de reforma da Cantina Pelego’s. 
Tradicional ponto de encontro da comunidade univer-
sitária, a Cantina Pelego,s é um patrimônio dos Servi-
dores da UFMG e precisa ser reformada  para que um 
maior número de pessoas tenham acesso aos serviços 

oferecidos pela Associação. 
 O início da obra da Cantina está marcado 
para 2ª quinzena de dezembro de 2012. A ampliação 
(em 25 m2) do espaço físico da Drogaria Assufemg, 
na Praça de Serviços da UFMG está prevista para 
março de 2013.

 Presenteie a quem você ama 
com as Cestas de Natal da Drogaria 
Assufemg. As Cestas são comerciali-
zadas pelo preço de R$ 16,95 (dezes-
seis reais e noventa e cinco centavos). 
A Drogaria Assufemg  também  está 
trabalhando com a linha de perfumes 
Inusitta que são inspirados nos im-
portados mais famosos e elaborados 
com padrão de alta qualidade. Nas compras acima de R$50,00 (cinqüenta 
reais) em perfumaria parcelamos em duas vezes para sócio. Confira!

Cestas de Natal da Drogaria  
Assufemg


