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Edição n° 1.182 - Gestão 2013/2016  "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" - 16/12/2013

 A diretoria de Esportes e Lazer da  Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Cres-
cendo” agradece a todos, atletas e organizadores, que possibilitaram a realização do Torneio de Futsal, no  
CEU. A equipe da  Associação  sagrou-se campeã com o placar Assufemg 3X1 Universidad. Parabenizamos a 
todos também, por mais este momento de confraternização, entre tantos outros, acontecidos dentro das come-
morações da Semana do Servidor Público 2013.

Assufemg sagrou-se Campeã.

Construção da Paz
 Esta é a última edição Pin-
ga Fogo de 2013. Encerramos, 
mais uma etapa de lutas e conquis-
tas, publicando homenagem ao 
ex-presidente sul-africano, Nelson 
Mandela, morto no último dia 05, 
citação bastante oportuna, sobre a  
construção de um mundo melhor. 
Mandela deixa um legado não ape-
nas político, mas também humano. 
Sabe-se que o mundo ficou mais 
escuro, pois perdeu uma luz que 
brilhava em nome da Paz.
 Construção da paz: "A 

paz não é simplesmente a ausên-
cia de conflito, a paz é criação de 
um entorno em que todos possa-
mos prosperar, independentemente 
de raça, cor, credo, religião, sexo, 
classe, casta ou qualquer outra ca-
racterística social que nos distinga. 
A religião, as características étni-
cas, o idioma e as práticas sociais 
e culturais são elementos que en-
riquecem a civilização humana, 
que se somam à riqueza de nossa 
diversidade. Por que deixar que se 
convertam em causa de divisão e 

violência? Estaríamos degradando 
nossa humanidade comum se per-
mitirmos que isso ocorra". (Nova 
Délhi, Índia, 31/01/04).
 Por tudo isso é que espe-
ramos que haja uma mudança no 
ano que se aproxima, e que come-
ce agora, cheia de luz, justiça, in-
teligência, liberdade e paz. São os 
votos de reflexão transmitidos com 
sinceridade a todos os membros e 
amigos da família Assufemg.

Márcio Flávio dos Reis
Presidente da Assufemg

São os votos da diretoria da Assufemg
“Gestão Assufemg Viva, Presente e Crescendo”

Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. 
Que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor. Feliz Natal e  

que o seu Ano Novo seja cheio de esperança. 

Dezembro de 2013

Assufemg
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 A Assufemg é uma entidade 
que, a partir da criação do Sindifes, 
vem desenvolvendo atividades volta-
das para as políticas culturais, sociais 
e assistenciais. Neste sentido, o vetor 
de assistência à saúde do servidor as-
sume relevância na condução das polí-
ticas da Associação e a nossa Diretoria 
em muito tem se esforçado no sentido 
de agregar qualidade para os associa-
dos.  É assim que mantemos um posto 
médico inteiramente gratuito para os 
sócios, que atende nas especialida-
des de Clínica Geral, Dermatologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Cardiologia, Oftalmologia, Pediatria, 
Ortopedia, Urologia, Ginecologia e 
Obstetrícia. Tudo isto sem nenhuma 
burocracia e em local de fácil acesso. 
 Todos sabem que durante dez 
anos a Assufemg passou por um pro-
cesso completamente atípico, de caráter 
predatório que dilapidou o patrimônio 
da entidade e cujos efeitos temos en-
frentado de forma absolutamente ética 
e transparente, com a clara disposição 
política em manter a entidade viva, pre-
sente e crescendo e, ao mesmo tempo, 
conscientes da importância estratégica 
que a Assufemg tem para a UFMG. 
 É com esta disposição que 
temos buscado alternativas no campo 
da assistência à saúde e, após longas 
tratativas com a Unimed, oferecemos 
aos servidores o plano coparticipati-
vo UNIPART/FLEX. Não se trata, na 
nossa visão, de disputar espaços com 
outros planos, como o da Casu, por 
exemplo, mas fundamentalmente de 
cumprir uma das finalidades básicas 
da Associação e oferecer, sim, opções 
de qualidade para os associados, para 
que os mesmos possam comparar as 
modalidades ofertadas e tomarem as 
suas decisões, que são, em última aná-
lise, absolutamente pessoais. 
 Quando o Governo Federal 
implementou, dentro da política de 
atenção à saúde, a concessão de um 
subsídio mensal ao servidores, a opção 
da UFMG, ratificada pelo Conselho 
Universitário, foi a do convênio com o 
plano de autogestão da Casu/UFMG, 
visto que os demais, como é caso da 
Assufemg, não se adequavam às re-

gras estabelecidas naquela ocasião, 
como o Saúde Assufemg, com proble-
mas herdados de uma  gestão anterior. 
Em consequência disso, ou os servi-
dores aderiam ao plano proposto pela 
UFMG e recebiam o subsídio mensal, 
ou permaneciam em seus planos origi-
nais, sem qualquer custeio por parte do 
Governo Federal. Nesta situação que 
cerca de seiscentos servidores, migra-
ram do Plano de Saúde Assufemg para 
a Casu naquele momento e, por en-
tendimento único e exclusivo daquela 
entidade, desobrigados de cumprirem 
os períodos de carência. No entanto, 
permaneceram no plano Assufemg 
anterior, aproximadamente mil vidas, 
sendo que praticamente a metade se 
encontra hoje com mais de 50 anos. 
Soa então oportunista e desproposital 
a afirmação, que surge exatamente no 
momento em que a Casu/UFMG passa 
por dificuldades financeiras em relação 
ao Plano IFES, de que estas seiscentas 
vidas sejam as responsáveis por tal si-
tuação. Não há qualquer fato concreto 
a comprovar a veracidade de tais afir-
mações. Por outro lado, os servidores 
que migraram naquele momento para 
o Plano IFES o fizeram por razões de 
ordem estritamente financeira, já que 
o subsídio do governo custeia parte 
expressiva das despesas com a saúde, 
ou seja, não o fizeram por estarem, por 
alguma razão, insatisfeitos com o Pla-
no Assufemg.
 A própria Casu, em correspon-
dência encaminhada aos associados ao 
Plano IFES informa que nos custos in-
ternos, a perda de sustentabilidade do 
Plano se deve à “distribuição do nosso 
contingente de associados em faixas de 
idade cada vez mais altas”. Quanto às 
causas externas, aponta o documento 
as seguintes questões: o movimento 
grevista dos prestadores de serviços 
médicos; as taxas de inflação do setor 
médico/hospitalar, o incremento das 
despesas médico-ambulatoriais em 
consultas e exames laboratoriais; a de-
fasagem na relação entre a última e a 
primeira faixa etária, da ordem de 3,5 
vezes, sendo que a ANS permite rela-
ção de até 6 vezes maior. Portanto, es-
tas são VERDADEIRAS RAZÕES de 

comprometimento da sustentabilida-
de do Plano, explicitadas pela própria 
Casu. E entre elas, não se encontra o ar-
gumento falacioso que tem sido usado 
o qual, diga-se de passagem, não apon-
ta nenhuma alternativa para a solução 
das questões apresentadas. Ao contrá-
rio, servem somente para confundir.  
 O Plano Saúde Assufemg foi 
desativado em 30/12/12, por determi-
nação da ANS. A comunidade univer-
sitária sabe muito bem quem adminis-
trou e deixou o Plano nesta situação. 
No entanto, as duas gestões anteriores 
da Associação e a gestão atual tem-se 
esforçado no sentido de cumprir as 
obrigações decorrentes da gestão te-
merária daquele Plano e, diga-se de 
passagem, nenhum associado do an-
tigo Plano  passou por qualquer tipo 
de constrangimento em relação a aten-
dimento, internação, etc. A Assufemg, 
mesmo sem a cobertura deste Plano, 
prestou atendimentos a vários servi-
dores e seus dependentes, inclusive 
em internações prolongadas. Podemos 
afirmar hoje que os problemas finan-
ceiros do Plano estão perfeitamente 
negociados e dimensionados dentro 
da capacidade da entidade.
 Não é verdade que houve de-
mandas represadas na vigência do Plano 
de Saúde Assufemg e que foram trans-
feridas para a Casu, de forma a com-
prometer a saúde financeira da mesma. 
Os fatos não corroboram tal afirmação 
e cabe às pessoas que formulam tais te-
orias comprová-las concretamente.
 Reafirmamos então que é 
nossa obrigação, estatutária e regi-
mental, oferecer alternativas, opções 
para os nossos associados, sem o que 
estaríamos fugindo às nossas respon-
sabilidades como gestores de uma 
entidade de caráter político, social e 
assistencial. As eventuais dificuldades 
pelas quais passam outros planos de-
vem ser tratadas de forma transparente 
e democrática, sem subterfúgios e sem 
imputar a outros responsabilidades que 
não são deles e que devem ser dirimi-
das na dinâmica interna de utilização e 
gestão do Plano.

Verdades sobre os Planos de Saúde 
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      A Educação a Distância (EAD) 
vem crescendo intensamente no Brasil 
e no mundo. Em 2011, de acordo com 
dados do Censo de Educação Superior, 
dos 6,7 milhões de universitários bra-
sileiros, 14,7% estavam matriculados 
em cursos a distância. Já no Canadá, 
país pioneiro na massificação da EAD, 
seus 32 milhões de cidadãos têm à dis-
posição 56 universidades, das quais 53 
oferecem cursos a distância.
 As Instituições de Ensino 
Superior encontraram nessa modali-
dade de educação a possibilidade de 
expandir suas fronteiras. Mais que 
uma ferramenta de ensino/aprendi-
zado, o método de EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (EAD) que desenvol-
ve o senso de autonomia do aluno, 
proporcionando uma experiência de 
automotivação e comodidade funda-
mental para os dias atuais. Já é forte a 
valorização dos cursos a distância no 
mercado de trabalho, pois  as grandes 
empresas têm observado que o aluno 
que consegue se formar à distância 
tem muito mais compromisso, disci-
plina e leva com mais seriedade seus 
estudos e o seu lado profissional.
 São diversos os benefícios as-
sociados à EAD, como flexibilidade 
de tempo, multimeios de aprendiza-
gem, economia no deslocamento até 
o local de estudo, networking, além 

da oportunidade de estudar a partir de 
novas tecnologias e metodologias.
 Para que a experiência seja 
positiva, é importante que sejam 
avaliados três aspectos relevantes: o 
credenciamento da instituição pelo 
MEC, como Índice Geral dos Cursos 
(IGC), nota no ENADE, a metodolo-
gia aplicada, associada  aos recursos 
de interação e ao papel dos docentes e 
tutores no processo de aprendizagem, 
assim como o ambiente virtual e os 
recursos disponíveis.
 O Unicesumar BH oferece 
cursos superiores que são certificados 
pelo MEC e proporcionam diploma 
com o mesmo reconhecimento dos 
cursos presenciais. O processo de 
ensino se dá por meio de aulas vir-
tuais gravadas ou ao vivo, material 
didático impresso da Editora Saraiva 
ou on-line e materiais extras, sendo 
todos disponibilizados no AVA (Am-
biente Virtual de Aprendizagem).
 Cursos de Graduação, Pós ou 
MBA de maneira autônoma e econô-
mica. Unicesumar BH - Rua Areado, 
230, Carlos Prates. Inscrições aber-
tas para o processo seletivo 2014. Te-
lefones: (31) 3063-9689/3063-3211. 
Desconto especial para associados 
da ASSUFEMG.

Nobres Parcerias

Educação a Distância Crescente  
no Brasil e no Mundo

 A  atual gestão da ASSUFEMG  tem se empenhado bastante  na bus-
ca de novos convênios e parcerias que possam agregar valores à qualidade 
de vida do Associado, assim como ao seu desempenho profissional. Já temos 
atualmente como conveniadas diversas entidades, de variados setores como: 
prestação de serviços, turismo, lazer, estética, saúde e educação, entre outros. 
 Na área educacional a idéia é  propiciar aos servidores a oportunidade 
de realizar cursos, principalmente no nível da educação formal e, desta forma, 
usufruir mais amplamente do Plano de Carreira, conquistado em 2005, pela 
categoria. Informe-se sobre os convênios feitos pela ASSUFEMG nesta área. 
Com certeza você achará algumas boas opções dentro de suas aspirações. A 
meta da Diretoria da Assufemg  é que até 2023 todos os TAE's na UFMG pos-
sam ter alcançado o nível superior. “Assufemg Viva, Presente e Crescendo”

 A diretoria da 
Assufemg alerta que, de 
forma semelhante ao que 
aconteceu em anos ante-
riores, um novo golpe está 
sendo aplicado por todo 
o Brasil. Ainda há poucas 
informações precisas so-
bre o golpe, algumas de-
las publicadas pela www.
acessa.com. O que se sabe, 
até o momento, é que uma 
carta, com a assinatura fal-
sa de uma advogado (a), 
em nome de suposta cia de 
seguros FAPP, vem sen-
do encaminhado a vários 
pessoas que se aposenta-
ram nos últimos dois anos. 
Chama a atenção o fato de 
os golpistas terem acesso 
a diversos dados sigilosos 
das vítimas. Muita gente, 
ao constatar a existência 
dos números reais do CPF, 
PIS, telefone, endereço, 
etc, acaba ficando mais 
suscetível a cair no gol-
pe. Quando a pessoa entra 
em contato, é pedida uma 
quantia, que pode variar 
ente R$ 3 mil e R$ 5 mil. 
Segundo as primeiras apu-
rações, o golpe está “na 
praça” desde 2012 e vem 
migrando de estado para 
estado. Portanto, ao rece-
berem alguma correspon-
dência, desse tipo, descon-
fiem. Não façam depósito 
para receber uma quantia 
maior depois. 

Assufemg presente na 
Segurança.

Novo Golpe 
na Praça

Atenção Associados e 
Aposentados!



Dezembro... Época de festas, Na-
tal, Ano Novo,confraternizações, 
troca de presentes... Hora de lem-
brar dos amigos e da família!
Que tal dar uma passadinha na 
PH ÓPTICA e escolher  óculos 
bem legais  para aquela pessoa 
tão querida? Durante todo o mês 
estaremos com excelentes pro-
moções de óculos de sol. Condi-
ções especiais para os associados 
da Assufemg e seus familiares. 
Confiram!!!
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 Como é de conhecimento público, de dois em dois anos a UNI-
MEDBH, promove a troca das carteiras de todos os usuários/as do pla-
no. Tal procedimento não altera em nada o vínculo do associado/a com 
a referida Cooperativa Médica. Porém, é imprescindível que todos os 
usuários/as compareçam na Assufemg, para promover a referida tro-
ca de carteiras, portando uma cópia do CPF e da carteira de identi-
dade todas as pessoas que possuem o plano de saúde, além da cópia 
do contracheque do associado à Entidade. Os usuários vinculados ao 
plano CONVENCIONAL (0006.0721), ou seja, não regulamentado 
pela Lei 9.656/98, trocarão as suas carteiras a partir do próximo dia 
20 de dezembro, já que as mesmas vencerão no dia 31 de dezembro de 
2013. Horário de atendimento: de  9 às 18 horas, no Posto Médico da  
Assufemg. Ligue antes para confirmar  pelo telefone: 3439-8103.       

Atenção Usuários (as)  
da Unimedbh

 A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” agradece a todos 
que prestigiaram mais uma edição da Feira de Artesanato da Associação. A Mostra, realizada na Praça de Ser-
viços da UFMG, campus Pampulha, em  novembro último, trouxe aos visitantes muitas opções artesanais de 
presentes natalinos como, bijuterias, calçados, bolsas, artigos infantis, vestuário e patchwork, entre outras.

Assufemg presente na Cultura

Um colorido especial na Praça de Serviços

 XX Feira de Artesanato Assufegmg 

Desligamentos
"As pessoas não morrem, ficam en-
cantadas" disse o poeta Guimarães 
Rosa. Publicamos os nomes dos as-
sociados que se desligaram da As-
sufemg, em novembro de 2013, por 
motivo de óbito. 

Novos Associados
Sejam bem-vindos!

☺Carina Fumian Serpa Fuscaldi; ☺Cláudia Souza Bacelar

☺Evano Lopes Nascimento; ☺Gilmar Damasceno de Almeida

☺Ismênia Pereira Bonaparte; ☺Juliana Carvalho Tavares

☺Kajsa Ribeiro Gadelha; ☺Lucia Helena Magalhães Morato

☺Regina Maria de Freitas; ☺Terezinha Ferreira Lage

☺Victor Flores Mendes

† Deleda de Araújo Moreira
† Geralda de Oliveira Mourão
† Leonardo Machado Costa

PH Ótica


