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 Ao assumirmos a Assufemg 
em junho de 2005, muito havia a se 
fazer. Foi estruturado um programa 
para realizações junto à entidade 
sem o conhecimento real da situa-
ção. O CAOS. Dívidas, títulos pro-
testados, a sede em plena decom-
posição com cupins caindo do teto 
nas bocas dos pacientes no setor 
Odontológico. Enfim, um verdadei-
ro estado de penúria e destruição. 
Muitas dívidas, penhora da maioria 
dos bens, e um Plano de Saúde que 
foi realmente fechado pela Agência 
Nacional de Saúde - ANS, em janei-
ro de 2006. A intimação da agência 
foi para venda ou leilão do plano, 
que desde 2000 não cumpria com 
suas obrigações junto à ANS.
A Mudança
 O resgate da soberania e ex-
celência da entidade foi árduo. Pa-
gamentos de dívidas, reconstrução 
da sede, recuperação da nossa glo-
riosa Assufemg. A reestruturação 
financeira e administrativa, a in-
formatização nos moldes do sécu-
lo XXI. E também, o enxugamento 
do quadro de trabalhadores e das 
despesas, como telefone, taxi, gê-
neros alimentícios em desperdício 
na Cantina e mais, pagamento de 
todos os títulos protestados, paga-
mento da Unimed. Ainda tivemos 
que colocar bens de diretor como 
garantia de pagamento de dívidas 
e sofrer até ameaças de prisão por 
sonegação de Imposto de Renda 
–IR recolhido e não repassado à 
Receita Federal. Fomos fortes e de-
mos conta.
A Unificação
 Fomos mais longe, confor-
me decisão em AG da Assufemg, 
elaboramos proposta de Unifica-
ção de entidades, levando em con-
ta que a Assufemg é uma entidade 
que congrega desde a sua funda-
ção TAEs e professores da UFMG. 
O que não foi possível pois os diri-

gentes da outra entidade não quise-
ram. Disseram que isso só se daria 
com o renascimento da entidade, 
administrativamente e financeira-
mente. Fomos tratados como lixo, 
como um bando de administrado-
res da falência. E fizemos. Tudo 
mudou e a entidade se reergueu.
A Nova Realidade
     Hoje a Assufemg é uma entidade 
nova, com muitas parcerias que só 
trazem benéficios aos associados, 
como a formação de nível superior. 
Uma oportunidade que muitos 
companheiros estão buscando para 
se formarem, melhorar salários e a 
qualidade de vida.
 A luta pela recuperação do 
Plano de Saúde foi incansável. Fo-
mos muito mais que tristes, obriga-
dos a arbitrar o óbvio, o fechamento 
do Plano com foi determinado em 
2006. Dos 268 titulares do PSA, 107 
se credenciaram na Unimed. Um 
plano top de linha, com valores 
abaixo do real da Unimed BH, por 
ser um contrato de 1996. Muitos fo-
ram para o plano interno na UFMG, 
sem sequer ter sido absorvido pela 
carência, sendo este um plano de 
autogestão sem fins lucrativos, cria-
do para atender os servidores da 
UFMG, com apoio da mesma à épo-
ca. O que ouvimos foi uma gama 
de reclamações, que continuam 
até hoje, pela forma de tratamento 
apresentada a este público, também 
construtores da UFMG, seja agora, 
ou no passado.
 Por fim, entendemos que do 
programa muito pouco foi feito, mas 
estamos prontos e revigorados para 
continuar a nossa luta, até o sanea-
mento e o engrandecimento devido 
da nossa entidade. Quem a quer é 
quem a conhece e a conhecerá mui-
to melhor. Pensem nisso. Falácias e 
maledicências não constroem. Para 
isso é preciso perseverança, cora-
gem e amor à nossa entidade.          

Editorial

Fênix - Renascendo das Cinzas
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Reestruturação 
financeira, presta-
ção de serviços e 

reforma estrutural 
 Criada em 19 de abril de 1974 a 
Assufemg é uma sociedade civil e tem 
por finalidade desenvolver a solida-
riedade entre os servidores da UFMG; 
promover e estimular o desenvolvi-
mento intelectual e artístico dos servi-
dores associados e de seus familiares; 
proporcionar, organizar e incentivar a 
prática de esportes; apoiar os servido-
res em suas justas aspirações coletivas; 
colaborar com as autoridades do País no 
que diz respeito à educação, à assistên-
cia e à recreação, empreendendo esfor-
ços em prol da solidariedade humana 
e promover a realização das atividades 
sociais da Assufemg.
 Este ano, ao completar 39 anos 
de atividades assistenciais a diretoria 
da Assufemg "Gestão UnificAção para 
Continuar Crescendo com Novas Ideias" 
agradece a todos que contribuíram até o 
presente momento, para o fortalecimen-
to da entidade e continua contando com 
a colaboração e apoio de todos que acre-
ditam  na sua reestruturação. 
 A diretoria coloca-se à disposi-
ção daqueles que quiserem e se dispu-
serem a somar esforços, para que a cada 
ano, apesar dos percalços, possamos 
sempre dizer com satisfação: Parabéns 
Assufemg! 

 Nos últimos anos, 
em que reeguer-se finan-
ceiramente passou a ter 
crucial importância para 
Associação, a diretoria 
da entidade não mediu 
esforços para manter o 
equilíbrio entre receitas 
e despesas e dedica no 
momento atual, especial 
atenção também às re-
formulações administra-
tiva, financeira e estrutu-
rais da Casa.  
 O foco da atu-
al diretoria da Assufe-
mg no momento são 
as obras. Reformas do 
Restaurante e Cantina 
Pelego’s e ampliação da 
loja da Farmácia. Ainda 
no planejamento desta 
diretoria encontra-se em 
andamento projeto de  
recuperação da quadra 
de areia, construção de 
vestiários e sala de jogos 
(sinuca, ping-pong), en-
tre outros.
 A expansão da 
rede credenciada de ser-

viços também tem sido 
meta da atual diretoria, 
visando dessa forma, 
um amplo atendimento 
aos associados através 
de parcerias.
 A ampliação dos 
atendimentos no Posto 
de Saúde da Assufemg 
em diversas especiali-
dades médicas tem sido 
outra proposta da di-
retoria de Assistência e 
Convênios assim como a 
disponibilização de ser-
viços de enfermagem.
 Na oportunida-
de solicitamos sua su-
gestão para estes novos 
empreendimentos da 
Assufemg que pode ser 
enviada pelos e-mails: 
assufemg@hotmail.com; 
marcioflavio@assufemg.
org.br ou soniamicussi@
assufemg.org.br. Con-
fira abaixo a atual rede 
credenciada de servi-
ços ou acesse nosso site: 
www.assufemg.org.br

Diretoria focada em 
obras, ampliação de 

rede credenciada de ser-
viços e de atendimento 

no Posto de Saúde 

Convênios de Serviços
♦ Academia Tribus ♦ Alinha Verde Mecânica ♦ Auto Escola Metropolitana ♦ Casa Rosa Eventos ♦ Central 
Motos BH ♦ Cesumar - Centro Universitário ♦ Chromos Pré-Vestibular ♦ Cia da Malhação ♦ Clínica Garnet ♦ 
Clínica Mecânica do Corpo ♦ Clínica Médica Reeducar ♦ Colégio e Faculdade Arnaldo ♦ Constantine Oficina 
e Cultural-Dança Cigana ♦ Curves Academia ♦ Dr. Pintura ♦ MR Som Scap ♦ Condomínio Praia de Mara-
taízes ♦ Eficácia Farmácia de Manipulação ♦ Instituto Summus ♦ Pousada e Camping Xodó em Marataízes  
♦ Pousada Solar dos Ipês ♦ Motel Forest Hills ♦ Motel Green Park ♦ Não mais Pêlo (Centro de foto depilação e 
fotorrejuvenescimento) ♦ Núcleo de Saúde Clean Up ♦ Number One Pampulha ♦ Oficina Brasil ♦ PH Ótica ♦ 
Pneupam ♦ Restaurante Toyo (Cozinha Oriental) ♦ SESC ♦ Show Pet Artigos para Animais ♦ Tesoura Fiel ♦ Uno-
par BH Pampulha ♦ Zanol Idiomas ♦ Empréstimos emergenciais devidamente  programados (ver na secretaria 
da Assufemg).
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Reforma da Cantina Pelego's prevê exigências 
da Anvisa

    Iniciada em Janeiro último, 
numa parceria Assufemg/Rei-
toria a obra da Cantina Pelego’s 
tem previsão de duração de 06 a 
08 meses, sendo a primeira vez 
que o espaço passa por uma re-
forma estrutural, desde a sua 
inauguração na década de 1980.
 Tradicional restaurante 
dentro do  campus da UFMG, 
a Pelego’s é administrada pela 
Assufemg. Procurando manter 
a originalidade local, a reforma 
será feita sem causar impacto 
ambiental na locação. 

1ª Fase
 O trabalho, nessa primei-
ra fase, já está em andamento, é 
a reforma da cozinha industrial. 
Projeto da A e R Arquitetos As-
sociados  consiste em adequar o 
espaço às exigências da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA e melhorar as áreas 
de trabalho internas, a fim de 
proporcionar um maior conforto 

e segurança para funcionários e 
usuários. Para tanto, foram con-
sultadas as seguintes normas:

• Resolução RDC nº 216, de 15 
de setembro de 2004

• Resolução - RDC nº 275, de 21 
de outubro de 2002

• Portaria CVS 6, de 10 de março 
de 1999

      Nesse sentido  serão  cons-
truidos, vestiários feminino e 
masculino para os  funcionários 
em novo local, bem como uma 
copa e um DML. A despensa 
atual será demolida e no local 
será executada a sala para nutri-
cionista e construída uma des-
pensa maior para produtos secos 
com prateleiras em pedra ardó-
sia, uma câmara frigorífica com 
compartimento de refrigeração e 
outra para congelamento. 

Instalações Renovadas        
      A obra prevê a  criação tam-

bém de  uma de higienização de 
utensílios, uma área para prepa-
ro de carnes separada da área de 
preparo de vegetais e cocção, e 
um entrada exclusiva para mer-
cadorias com espaço para pré-
higienização.
 As instalações serão reno-
vadas, embutidas e dimensiona-
das para os novos equipamentos 
a serem adquiridos. Assim como 
o sistema de exaustão com equi-
pamentos adequados ao ambien-
te e dotados de filtros. E ainda, a 
execução de uma torre para ins-
talação da caixa d’água e boiller 
de água quente para as torneiras 
da cozinha e os ralos e canaletas 
terão proteção contra vetores. 
Outro fato a considerar na refor-
ma é a ampliação do ambiente 
para os sócios utilizarem, ou seja 
a transformação do "gaiolão" em 
amplo salão. A diretoria da As-
sufemg pede desculpas pelos 
transtornos e desde já, agradece 
a compreensão de todos.
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 Com início da reforma 
prevista para 1º de abril de 2013, 
a Drogaria Assufemg será am-
pliada em 25m2. A obra possibi-
litará um armazenamento maior 
de produtos e consequentemen-
te um melhor preço final ao con-
sumidor.

Cosméticos e Perfumaria
 Há vários anos a Drogaria 
Assufemg vem atendendo seus 
associados e toda comunidade 
universitária, oferecendo produ-
tos de procedência e qualidade. 
Com a  ampliação será possível 
também acompanhar as princi-
pais tendências do setor, inves-
tindo na venda de produtos de 
higiene pessoal, cosméticos, per-
fumaria  e outros.
 Sempre buscando alter-
nativas para  um melhor atendi-

mento aos associados e usuários 
da farmácia, a diretoria, de ante-
mão, pede desculpa pelos trans-
tornos no período da obra e con-
ta com a colaboração de todos, já 
que a Drogaria não interrompe-
rá o atendimento ao público du-
rante a reforma.

Funcionamento/facilida-
des no pagamento/serviços
De segunda a sexta-feira, de 09h 
às 18h, a Drogaria Assufemg 
oferece desconto em folha para 
associados à entidade; recarga 
de celulares pré-pagos de todas 
as operadoras; cartões de telefo-
ne; artigos de perfumaria e cos-
méticos.

Importante: os produtos co-
mercializados na drogaria são 
todos os permitidos pela Anvisa, 

conforme disposto no art. 55 da 
Lei 5991, de 17/12/1973. Também 
em andamento projeto para ins-
talação da Farmácia Popular.

Tele-entrega
 Visando maior comodi-
dade dos associados lotados no 
Campus Saúde e unidades exter-
nas, a Assufemg implantou um 
sistema de entrega de medica-
mentos sem cobrança de taxa 
para filiados à entidade.
 Neste sentido, os pedidos 
feitos na Drogaria Assufemg 
Campus Pampulha até 12h, se-
rão atendidos na parte da tarde 
do mesmo dia, e a partir deste 
horário até as 16h, com entrega 
programada para o dia seguin-
te, na subsede da entidade (Ed. 
Mdcenter). Mais informações 
pelo telefone: 3443-3760.

Ampliação da Drogaria Assufemg
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 Em março de 2006 inicia-
ram-se as obras de reforma da 
sede da  Assufemg. Mudanças 
significativas deixaram as insta-
lações da Associação aptas para 
atender às necessidades dos as-
sociados e comodidade dos fun-
cionários. Entre outras modifica-

ções, foram arrancados os forros 
antigos e os rebocos, preparan-
do o piso para o assentamento 
da cerâmica. Também foram tro-
cados toda a fiação elétrica e o 
sistema hidráulico. Assim como 
a revisão dos telhados, reforma 
dos sanitários, do setor médico e 

dos consultórios odontológicos 
Na fachada foi instalado painel 
do artista Jarbas Juarez. Mais 
um esforço da diretoria em prol 
da entidade, desde então, e que  
com certeza valeu a pena! Confi-
ra nas fotos abaixo, algumas das 
principais mudanças realizadas.

Mãos à obra! Reformas começaram em 2006  
e continuam....

Fachada Posto Médico

Corredor de circulação interno Entrada principal

Recepção
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 No dia 13 de novembro 
de 2012, uma Assembléia Geral 
do Plano de Saúde realizada  no 
auditório da Reitoria da UFMG, 
marcou o processo de encerra-
mento do Plano de Saúde da 
Assufemg (PSA). Cerca de 70 
associados/usuários estiveram 
presentes (foram convocados os 
264 titulares por ofício), quando 
a diretoria da Associação colo-
cou em discussão a extinção do 
PSA a partir de 30 de novembro 
de 2012. A diretoria da Assufe-
mg esclareceu que não houve 
o cumprimento às normas da 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS desde que o 
Plano foi regulamentado com o 
registro provisório nº 41.018-7, 
em 06/12/1999.
 Na oportunidade lem-
brou que o Plano foi literalmente 
encerrado em 2006, por determi-
nação e intimação da ANS,  e ain-
da assim, em Assembléia Geral 
do PSA (na ocasião, com mais de 
400 sócios presentes) foi delibe-
rado pela luta na justiça para a 
regularização do PSA. O que, até 
então, não foi possível, em virtu-
de das irregularidades cometidas 
ao longo dos anos e que levaram 
a ANS a bloquear todos os aces-
sos via internet e passar a multar 
continuamente a entidade.
 Em atividade desde 02 de 
agosto de 1996, o PSA no decor-
rer desses anos prestou uma as-
sistência médico/hospitalar aos 
seus beneficiários com qualida-
de e presteza. Trabalho este que 
foi amplamente reconhecido pe-
los sócios/usuários presentes na 
reunião de encerramento de ati-
vidades. Muitos aproveitaram 
a oportunidade para agradecer 
e prestar depoimentos do bom 
acolhimento recebido e da quali-
dade e eficiência alcançadas  em 
suas demandas durante os anos 

de funcionamento do PSA.
 Para a direção da Assufe-
mg, mesmo que todos, diretoria, 
sócios e usuários tenham sido 
guerreiros nesta luta incansável 
por mais de  sete anos para man-
ter o PSA, não houve condições  
de vencer a burocracia da ANS.

Última Instância
 Em 2012, a Associação 
foi obrigada a cumprir o deter-
minado na sentença de 2005 por 
decisão em última instância do 
poder judiciário. O PSA vivia 
uma situação econômica onde 
a receita não cobria suas des-
pesas (lembrando que mais de 
70% dos usuários em 2007 fo-
ram para a CASU em virtude do 
auxílio saúde), provocando um 
desequilíbrio financeiro enorme. 
Após minuciosa avaliação das 
situações jurídica, econômica, 
financeira e administrativa con-
clui-se que inevitavelmente, não 
havia como a entidade manter 
este serviço aos seus usuários.

Autogestão
 É importante frisar que o 
PSA era um plano de auto-gestão. 
Uma modalidade na qual uma 
organização administra, sem fi-
nalidade lucrativa, a assistência à 
saúde dos beneficiários a ela vin-
culados. Estão enquadradas nes-
te segmento os planos de saúde 
destinados a empregados ativos 
e aposentados ou participantes 
de entidades associativas, assis-
tenciais e previdenciárias.
 O sistema de autogestão 
foi uma iniciativa da Assufemg 
no intuito de atender a uma po-
lítica de recursos humanos e de 
assistência que pretendia alcan-
çar a boa saúde dos trabalhado-
res da UFMG. A modalidade de 
autogestão emprega recursos dos 
seus associados/beneficiários, ou  
seja dos participantes na medida 

justa para o seu sustento, sem en-
cargos de remuneração de negó-
cio, pois não tem como escopo o 
lucro. Sem fins lucrativos e não 
podendo ser oferecida ao público 
ou consumidor em geral, o Plano 
de Saúde Assufemg não causou 
em momento algum qualquer 
prejuízo aos seus associados/be-
neficiários.

Participação deliberativa
 Os associados/beneficiá-
rios do Plano Assufemg na mo-
dalidade autogestão participam 
das deliberações acerca das deci-
sões envolvendo sua administra-
ção. Importante enfatizar que o 
Sáude Assufemg de autogestão é 
diferente das demais operadoras 
de saúde, pois sua atuação bus-
cou a todo momento, a melho-
ria da qualidade de vida de seus 
participantes, cujo grupo fechado 
sempre teve voz ativa e decisiva 
na gestão do próprio Plano.
 Lembramos que nenhum 
associado/beneficiário paga mais 
nenhuma mensalidade ao Plano 
de Saúde Assufemg, desde ja-
neiro de 2013, conforme decidi-
do em AGE de 13/11/12 e não de 
decisão unilateral ou por simples 
vontade da Assufemg. Dos cerca 
de 594 associados/beneficiários 
existentes no último relatório de 
outubro de 2012, 582 (quinhentos 
e oitenta e dois) já migraram para 
outros planos com nossa ajuda e/
ou se decidiram por outra solução 
com nosso acompanhamento.
 Para os cerca de 12 (doze) 
associados titulares restantes que 
ainda não cancelaram formal-
mente colocamos uma equipe de 
colaboradores da Asufemg ap-
tos a encaminhá-los e orientá-los 
para a melhor opção possível. A 
diretoria da Associação coloca-
se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam ne-
cessários.

Encerramento do Plano de Saúde Assufemg
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Festa das Crianças 
     Al-
g o d ã o - 
d o c e , 
p i p o c a , 
p i c o l é , 
a l e g r i a 
e muita 
diversão. 
É neste 
clima de 
c o n f r a -
terniza-
ção entre 
associa-

dos e familiares que a diretoria da Assufemg “Gestão Uni-
ficAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias vem 
realizando nos últimos anos,  o Dia das Crianças.  Para a 
Associação essa festa faz parte do calendário de  ativida-
des cultural e de lazer, de acordo com o artigo segundo do 
Estatuto da entidade. Comemorada  em outubro, sempre 
no espaço de cultura e  lazer da Assufemg, local ideal para 
esse  tipo de comemoração, ao ar livre, para que os peque-
nos tenham onde correr, pular e jogar bola.  É pensando as-
sim que a diretoria  Assufemg não vem medindo esforços 
para realizar anualmente,  mais esta atividade, através de 
parcerias  com a Cooperativa de Crédito Mútuo dos Traba-
lhadores da UFMG - Coopecremt, entre outras. 

 Nos últimos anos tem sido 
cada vez mais animada a tradicio-
nal festa popular que  acontece em 
agosto na Assufemg. O  Arraiá da 
Assufemg é  um dos eventos que no 
âmbito cultural a Associação  reali-
za todos os anos, desde 2005,  e que 
já se incorporou ao calendário de 
lazer da Universidade, como “Festa 
Agostina”. O Arraía Assufemg tor-
nou-se mais uma opção de diver-
são, não apenas para os servidores 
e comunidade universitária, mas 
também para os amigos, familiares, 
enfim, toda a comunidade local. O 
Forró é uma festa popular brasilei-
ra, de origem nordestina, que acon-
tece em junho, junina. Com a idéia 
de ser a última da temporada a enti-
dade promove o Arraiá Assufemg, 
com muito Forró e Arrasta-Pé, no 
início de agosto. Para quem ainda 
não conhece vale a pena agendar e  
conferir!

Arraiá da  
            Assufemg 

 A Feira de Artesanato pro-
movida pela Assufemg já faz 
parte do calendário de ativi-
dades culturais da UFMG. Re-
alizada desde 2005, a Feira de 
Artesanato Assufemg acontece 
duas vezes ao ano, na Praça de 
Serviços do campus Univer-
sitário. A primeira mostra, no 
mês de abril, juntamente com o 
Projeto Rosas de Abril, realiza-
do para comemorar o aniversá-
rio da Associação, no dia 19 de 
abril. Outra edição acontece no 
segundo semestre. Este ano a 

exposição será de 08 a 12 de abril, na praça de serviços da UFMG e trará ao campus Universitário, tra-
balhos artesanais feitos por artesãos, associados ou não, já que o evento é uma oportunidade aberta ao 
público externo também. Prestigiem!

Eventos promovem integração social
XIX Feira de Artesanato - Rosas de Abril 2013
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 O Rosas de Abril é um pro-
jeto cultural e esportivo, criado 
em 1986 como parte das come-
morações do aniversário da As-
sufemg. Naquele ano, a passa-
gem do Cometa Halley coincidiu 
com a abertura do evento - daí a 
primeira temática: Cometa Arte. 
 Desde então, o Rosas tem 
como objetivo propiciar a integra-
ção da comunidade universitária, 
através das diversas atividades 
culturais, musicais,  de lazer e 

esportivas. Pelos seus propósi-
tos e dimensões, o Rosas  de Abril 
é considerado o maior evento 
não-institucional das universida-
des brasileiras, havendo também 
uma grande repercussão do pro-
jeto junto à comunidade externa.
 Ao completar 39 anos, no 
próximo dia 19 de abril, a Assufe-
mg tem orgulho de ser referência 
e de ter seu nome também  asso-
ciado à excelência do projeto Ro-
sas de Abril.

 Em 2013, o Rosas de Abril 
completará 28 anos de existência. 
Com quase três décadas de rea-
lizações, o Rosas de Abril já trou-
xe ao campus da UFMG shows 
com artistas de renome, exposi-
ções de artes plásticas, torneios, 
debates sobre meio ambiente e 
política, feiras, além de festivais 
de música, como o realizado ano 
passado, com revelação de gran-
de talentos. Relembre alguns mo-
mentos do Rosas 2012.

XXVIII Rosas de Abril - 39 anos da Assufemg 
Um pouco de história...

O Torneio de Futebol de Campo - Encontro Máster reuniu grandes atletas da Velha Guarda

O Festival da Canção do XXVII Rosas de Abril revelou  novos talentos...
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 O  Posto Médico da Assu-
femg oferece  atendimento mé-
dico aos associados e a membros 
da comunidade (nesse caso, me-
diante pagamento), através de 
consultas marcadas previamen-
te (consultas eletivas).

Atendimento pré-agendado

O associado deve ligar para 
os fones 3439-8116 (recepção), 
3439-8122 ou 3439-8103, de 08h 
às 18h, e marcar a sua consulta. 
Também é possível fazer essa 
marcação pessoalmente, no Pos-
to Médico. Em relação aos não-
associados, o procedimento é 
o mesmo, com a diferença que, 
para esses, é necessário efetuar o 
pagamento das consultas.

Serviços gratuitos

A realização das consultas eleti-
vas é gratuita para os associados 
e seus dependentes diretos: côn-
juge e filhos menores de 21 (se 

os filhos têm até 24 anos e estão 
matriculados na faculdade, tam-
bém são considerados depen-
dentes diretos). Não-associados 
podem usufruir do Posto Médi-
co, mediante pagamento de R$ 
70,00 (setenta reais) para cada 
consulta agendada.

Serviços cobrados

Eletrocardiograma (“ECG”, R$ 
30,00, realizado no próprio Pos-
to Médico), exame citológico (R$ 
25,00, colhido no próprio Posto 
Médico).

Horário de atendimento 
do Posto Médico

De segunda a sexta-feira, de 08h 
às 18h. Para saber quais são os 
dias e horários de atendimen-
to das diversas especialidades 
médicas oferecidas pelo Posto 
Médico da Assufemg, consulte 
tabela disponível no site da en-
tidade ou pessoalmente, no pró-

prio Posto.

Especialidades médicas 
atendidas atualmente pelo 

Posto Médico

As seguintes especialidades são 
atendidas: clínica geral, derma-
tologia, gastroenterologia, gine-
cologia e obstetrícia, oftalmo-
logia, pediatria e urologia. Está 
sendo fechado contrato com 
Cardiologista. O Posto Médico 
não atende a emergências, so-
mente a consultas eletivas.

Serviços de enfermagem 
disponibilizados atual-
mente no Posto Médico 

O Posto Médico  oferece atual-
mente os seguintes serviços  aos 
associados:  aferição de pressão 
e temperatura axilar e glicemia. 
A prestação dos serviços de en-
fermagem terá que ter solicita-
ção médica.

Oftalmologista no Posto Médico Assufemg
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Locadora Assufemg 
A Locadora Assufemg disponibiliza aos associados filmes para locação 

contando atualmente com um acervo de 1500 filmes, em formato DVD, e 
alguns títulos em  Blu-Ray. Acessando o  nosso site www.assufemg.org.
br,  o associado poderá consultar o catálogo dos  filmes existentes  para 

locação, organizado por gênero.  

 A diretoria da As-
sociação dos Servidores da 
UFMG - Assufemg “Gestão 
UnificAção para Continu-
ar Crescendo com Novas 
Ideias”  realizou no  dia 14 
de março último, Assem-
bléia Estatutária (AE), no 
auditório da Escola de Be-
las Artes e deliberou sobre 
a formação de comissão 
eleitoral para as eleições da 
Assufemg triênio 2013/2016. 
Foi eleita a comisssão elei-
toral que após a composi-
ção do Regimento Eleitoral, 
convocará uma assembléia 
para a aprovação do mesmo 
e do calendário eleitoral.

Eleições na                     
   Assufemg

 A direto-
ria da Assufemg 
“Gestão UnificA-
ção para Continu-
ar Crescendo com 
Novas Ideias” in-
forma os dias e ho-
rários de Atendi-
mento Jurídico aos 
Associados,  a par-
tir de março de 2013. As con-
sultas jurídicas podem ser rea-
lizadas, na sede da Assufemg,  
somente  nas  terças e quintas 
feiras. Caso algum associado 
necessite de atendimento com 
certa urgência, poderá se di-
rigir ao  escritório jurídico da 
Av. Abrahão Caram,  nº 820 

sala 502, Pampulha. 
O horário do aten-
dimento jurídico na 
Assufemg será  das 
15h às 17h, com pré-
vio  agendamento, 
pelo telefone: 3439-
8100. Vale ressaltar 
que todos os aten-
dimentos devem 

ser agendados e que não ocor-
rerá mais o atendimento da 
sexta-feira. Também podem 
ser agendadas as consultas pe-
los emails: sec.presidencia@
assufemg.org.br; assufemg@
hotmail.com ou beth@assufe-
mg.org.br

 Atendimento Jurídico aos  
Associados Assufemg

 O Setor Odontológico da 
Assufemg oferece todos os pro-
cedimentos clínicos, como lim-
pezas e restaurações, bem como 
o encaminhamento para especia-
lidades como ortodontia, perio-
dontia, extração do dente siso, 
clareamento a laser e implantes 
dentários (“terceira dentição”) – 
todos os encaminhamentos ofe-
recem descontos aos associados.
 A Campanha de Preven-
ção à Saúde Bucal acontece to-

dos os anos. Associados e seus 
dependentes diretos (cônjuge e 
filhos menores de 21 – se os filhos 

têm até 24 anos e estão matricu-

lados na  faculdade, também são 
considerados dependentes di-
retos) podem usufruir dos ser-
viços prestados. O Setor que foi 
adequado às normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria - Anvisa em 2006 vem traba-
lhando para minimizar os custos 
aos sócios e modernizando seus 
equipamentos. Mais informa-
ções pelos telefones:

Pampulha: 3439.8105
Sub-Sede: 3224.7519

Setor Odontológico da Assufemg realiza  
anualmente Prevenção à Saúde Bucal gratuita
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Honrarias
O Servidor da UFMG, Sérgio Rodrigues Piranguense - ins-
crição 125741, lotado no Hospital das Clínicas - HC  recebeu 
o título de membro correspondente  da Alaf - Academia de 
Letras e Artes de Fortaleza com todas as honrarias e prerro-
gativas previstas em estatuto desta egrécia instituição.
Casa em Santa Luzia
Vendo casa com laje e telhado colonial, em Santa Luzia-MG, 
bairro Nossa Senhora das Graças. 03 quartos (01 com suí-
te), sala, cozinha, banheiro social, área de tanque, área com 
churrasqueira, garagem p/02 carros. Toda murada (área 
construída 70m2). Rua asfaltada, próxima de pizzaria, pa-
daria, supermercado BH, bancos Itaú e Bradesco e igrejas 
(católica e evangélica). Valor: 200 mil reais. Tels: (31) 8240-
7650 - Claro (31) 8593-8140.

Ford Ka
Vendo Ford KA 1999, motor enduro KM 60.000, cor prata, 
excelente estado de conservação. Fones: 3344-5973/9791-
4199.
Fusca
Vendo Fusca 1978, motor 1300, cor branca, bancos reforma-
dos, lataria e pintura em excelente estado de conservação. 
Fones: 3344-5973/9791-4199.
Apartamento - Alameda das Acácias
Vendo apartamento em prédio revestido, duas salas, 04 
quartos (com armários), suíte e banho social com Box de vi-
dro, cozinha com armário, área de serviço e DCE, garagem. 
Alameda das Acácias (02 quarteirões da UFMG). Valor: 450 
mil reais Tels: (31) 3221-0198 ou 9945-1378.

N e g o c i n h o $

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

 A Junta Eleitoral, nomeada pela Assembleia 
Geral da Assufemg realizada em 14/03/2013 convo-
ca os associados que estão aptos a participarem do 
Processo Eleitoral, com poderes de votar e ser vo-
tado, nos termos do artigo 24 do Estatuto para As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia: 
04/04/2013 às 10:00 horas no auditório da Escola de 
Belas Artes, na  Av. Presidente Antônio Carlos 6627 
Campus Pampulha que se instalará em primeira con-
vocação com 50% +1 dos associados e em segunda 
e última convocação às 10h:30min, com qualquer 
quórum, para análise e aprovação das normas regi-
mentais para disciplinar o Processo Eleitoral nos ter-
mos do artigo 9 e 28 do Estatuto.

Belo Horizonte, 25 de março de 2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

 O Presidente da Junta Eleitoral 
nomeada pela Assembleia Estatutária 
ocorrida no dia 14 de março de 2013, 
convoca a todos os associados a parti-
ciparem do processo eleitoral para es-
colha da Diretoria Executiva e Conse-
lho Fiscal triênio 2013/2016 conforme 
dispõe os artigos 27 e 29 do Estatuto 
da Entidade, reiterando que o processo 
eleitoral se iniciou em 14/03/2013.

Belo Horizonte, 25 de março de 2013

Nota de Repúdio
 A diretoria da Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg  manifesta-se publicamente 
contrária aos  atos de teor racista e nazista ocorridas na Faculdade de Direito da UFMG, no início 
deste semestre letivo. Práticas abusivas que veteranos da Escola de Direito submeteram, como for-
ma de trote, aos  calouros da instituição. Atitudes dignas de investigação e punição,  já que as mes-
mas são proibidas pelo  regulamento geral da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.   


