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Edição n° 1.186 - Gestão 2013/2016  "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" - 16/04/2014

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
07 a 17/04 18h Torneio de Jogos de Mesa (Truco e Buraco) Espaço Cultural Francisco Assis Mota
07 a 17/04 08 às 17h XXl Feira de Artesanato Assufemg Praça de Serviços da UFMG
23/04 12h30 Quarta 12 e 30 - Chinese Cookie Poets Praça de Serviços UFMG

23/04 16h Técnica para fazer sabonetes Sede Assufemg

23/04 10h Inauguração oficial da exposição sobre os 
40 anos da ASSUFEMG saguão da Reitoria

23/04 10 às 12h Mesa redonda com os Ex-Presidentes da 
ASSUFEMG auditório da Reitoria

25/04 09 às 12h Debate: Universidade - Gestão, Poder e 
Democracia auditório da Reitoria

25/04 22h Baile Rosas de Abril Clube Belo Horizonte
03/05 09 às 13h Semi-final Torneio de Futebol Campo da FAE
10/05 09 às 13h Final do Torneio de Futebol Campo da FAE

A Assufemg 
completa no dia 
19/04/2014, 40 
anos de atuação. 
Nesse período,  a 
Associação pas-
sou por diversas 
reestruturações 

- física, administrativa, econômica e financeira - para 
hoje, suas ações estarem centradas no fortalecimento da 
entidade e no seu crescimento. O slogan adotado pela 
atual Gestão - 2013/2016. “Assufemg Viva, Presente e 
Crescendo” representa bem esta nova fase da entidade. 
Não deixa dúvidas de que, a presença constante, viva 
e atuante dos seus Associados, ao longo dessas quatro 
décadas de existência, é o significado maior da sua per-
manência. Vivos, presentes e unidos em prol do bem co-
mum, vencemos juntos, diariamente, todos os percalços 
surgidos nesta caminhada. 

 Agradecemos os apoios recebidos dos parcei-
ros e amigos, que somados na solidariedade da reali-
zação de cada evento, faz com que a atual diretoria da 
Assufemg, sinta não somente a importância da presen-
ça atuante e constante da entidade, na vida do Servidor, 
mas também no crescimento da mesma. Agradecemos 
ainda, a todos que participam de mais esta edição do 
Rosas de Abril, aos que contribuem e torcem para que 
a entidade continue trilhando o caminho da paz, pros-
peridade e solidariedade. 
 Na oportunidade, convidamos a família  
Assufemg para mais um Baile Rosas de Abril, que tra-
dicionalmente marca o encerramento das comemora-
ções do aniversário da Associação. Será no Clube Belo 
Horizonte, av. Otacílio Negrão de Lima, 4288 - Ban-
deirantes - Pampulha. Os interessados devem apanhar 
os convites na Sede da Assufemg, nos dias 23 e 24/04, 
de 9 às 17h. Confira no quadro abaixo a programação.

 Patrocínio:                                Apoio: DLO/UFMG

Parabéns, Assufemg!
40 anos - Viva, Presente e Crescendo!
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 As apresentações do Grupo Ânima dia 16/04 e do trio instrumental Chi-
nese Cookie Poets, no dia 23/04 encerram a programação do mês de abril de 
2014, do Projeto Quarta Doze e Trinta. Durante todo o mês, todos os shows do 
Projeto  fazem parte da programação dos eventos comemorativos do XXIX Ro-
sas de Abril - aniversário de 40 anos da Associação dos Servidores da UFMG-
Assufemg. O Doze e Trinta é uma promoção da Diretoria de Ação Cultural 
(DAC) e da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC). 
 Desde o início dessa temporada  já se apresentaram o cantor e violonista  
Rafael Dutra e o sambista Mestre Conga - Decantando em Sambas, ambos com 
sucesso de público. As novas apresentações trazem Matrizes da Música Bra-
sileira - Grupo Ânima (dia 16/04) e o  trio instrumental Chinese Cookie Poets 
(dia 23/04). Os espetáculos são gratuitos e  acontecem  na Praça de Serviços do 
campus Pampulha, a partir de 12h30.

XXIX Rosas de Abril

Quarta Doze e Trinta traz shows 
em homenagem aos 40 anos da  
Assufemg e ao XXIX Rosas de 
Abril. Prestigiem!

Mestre Conga apresentou o espetáculo Decantando em Sambas

 A Língua Brasileira de Sinais completa 12 anos. Para comemorar 
este dia especial de conquista pelas pessoas surdas e ampliar a discussão da 
Libras para comunidade universitária e comunidade externa, o projeto Di-
álogos de Inclusão realizará em parceria com o Projeto MedCine o evento 
“Libras com Arte”. 
 O objetivo é provocar reflexões sobre a necessidade urgente do debate 
e do uso da Libras na área da saúde e nas demais esferas do cotidiano nas quais 
a pessoa surda, usuária da dessa língua, transita. O evento será no dia 24/04/14 
(quinta-feira) de 12 às 21h, campus Saúde. Veja programação completa no 
www.letras.ufmg.br/diálogos de inclusão. Contatos: 3409-3956 (de 8 às 16h) 
ou pelo e-mail: dialogosdeinclusaoufmg@gmail.com

Projeto Diálogos de Inclusão  
“Libras com Arte”
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 A ASSUFEMG é uma en-
tidade que, a partir da criação do 
SINDIFES, vem desenvolvendo 
atividades voltadas para as políti-
cas culturais, sociais e assistenciais. 
Neste sentido, o vetor de assistên-
cia à saúde do servidor assume re-
levância na condução das políticas 
da Associação e a nossa Diretoria 
em muito temse esforçado no sen-
tido de agregar qualidade para os 
associados. É assim que mante-
mos um posto médico inteiramente 
gratuito para os sócios, que atende 
nas especialidades de Clínica Ge-
ral, Dermatologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Cardiologia, 
Oftalmologia, Pediatria, Ortopedia, 
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 processo completamente atípi-
co, de caráter predatório que dila-
pidou o patrimônio da entidade e 
cujos efeitos temos enfrentado de 
forma absolutamente ética e trans-
parente, com a clara disposição 
política em manter a entidade viva, 
presente 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 UNI-
MED, oferecemos aos servidores 
o plano coparticipativo UNIPART/
FLEX. Não se trata, na nossa vi-
são, de disputar espaços com ou-
tros 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 deci-
sões, que são, em última análise, 
absolutamente pessoais. 
 Quando o Governo Federal 
implementou, dentro da política de 

atenção à saúde, a concessão de um 
subsídio mensal ao servidores, a op-
ção da UFMG, ratificada pelo Con-
selho Universitário, foi a do convê-
nio com o plano de autogestão da 
CASU/UFMG, visto que os demais, 
como é caso do PSA e da UNIMED/
Assufemg, não se adequavam às re-
gras estabelecidas naquela ocasião. 
Em consequência disso, ou os servi-
dores aderiam ao plano proposto pela 
CASU e recebiam o subsídio men-
sal, ou permaneciam em seus planos 
originais, sem qualquer custeio por 
parte do Governo Federal. É nesta 
situação (2007) que cerca de 300 vi-
das migraram para a CASU naquele 
momento e, por entendimento único 
e exclusivo daquela entidade, deso-
brigados de  cumprirem os períodos 
de carência. No entanto, permanece-
ram no PSA  600 vidas, sendo que 
praticamente a metade (em 2012) 
encontrava-se com mais de 50 anos. 
Soa então oportunista e eleitoreira a 
afirmação, que surge exatamente no 
momento em que a CASU/UFMG 
passa por dificuldades financeiras 
em relação ao Plano IFES, de que 
estas trezentas vidas sejam as res-
ponsáveis por tal situação. Aliás, este 
quantitativo representa apenas 1,5% 
das mais de 20.000 vidas que estão 
hoje na CASU/UFMG. Os servido-
res que migraram naquele momen-
to para o Plano IFES o fizeram por 
razões de ordem estritamente finan-
ceira, já que o subsídio do governo 
custeia parte expressiva das despe-
sas com a saúde, ou seja, não o fize-
ram por estarem, por alguma razão, 
insatisfeitos com o Plano Assufemg. 
A própria CASU, em correspondên-
cia encaminhada aos associados ao 
Plano IFES informa que nos custos 
internos, a perda de sustentabilidade 
do Plano se deve à “distribuição do 
contingente de associados em fai-
xas de idade cada vez mais altas”. 
Quanto às causas externas, apontam 
o documento as seguintes questões: 
o movimento grevista dos prestado-
res de serviços médicos; as taxas de 
inflação do setor médico/hospitalar, 

o incremento das despesas médico-
ambulatoriais em consultas e exa-
mes laboratoriais; a defasagem na 
relação entre a última e a primeira 
faixa etária, da ordem de 3,5 vezes, 
sendo que a ANS permite relação de 
até 6 vezes maior. Portanto, estas são 
verdadeiras razões de comprometi-
mento da sustentabilidade do Plano, 
explicitadas pela própria CASU. E 
dentre elas não se entre elas não se 
encontra o argumento falacioso que 
tem sido usado o qual, diga-se de 
passagem, não aponta nenhuma al-
ternativa para a solução das questões 
apresentadas. Ao contrário, servem 
somente para confundir (conforme 
item 9,  página 6, boletim do Sindi-
fes 435/2014).  
 O Plano de Saúde próprio da 
ASSUFEMG foi encerrado por de-
terminação da ANS. A comunidade 
universitária sabe muito bem quem 
administrou 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 temerária daquele Plano 
e, diga-se de passagem, nenhum as-
sociado do antigo Plano passou por 
qualquer tipo de constrangimento 
em relação a atendimento, interna-
ção, etc. O dito no item 9 do bole-
tim é mentiroso!  A ASSUFEMG, 
mesmo sem a cobertura deste Plano, 
prestou atendimentos a vários servi-
dores e seus dependentes, inclusive 
em internações prolongadas. Pode-
mos afirmar hoje que os problemas 
financeiros do Plano estão perfeita-
mente negociados e dimensionados 
dentro da capacidade da entidade.
 Reafirmamos então que é 
nossa obrigação, estatutária e regi-
mental, oferecer alternativas, op-
ções para os nossos associados, sem 
o que estaríamos fugindo às nossas 
responsabilidades como gestores de 
uma entidade de caráter político, so-
cial e assistencial.

A Diretoria

Verdades e mentiras II - esclarecimentos  
a respeito dos Planos de Saúde
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 A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg  
convida os servidores, atletas de Futebol de Campo 
que participaram de campeonatos e torneiros reali-
zados pela Assufemg nos últimos 40 anos para mais 
uma edição. A idéia é realizar um Encontro de Confra-
ternização para comemorar os 40 anos da Assufemg, 
completados no próximo dia 19 de abril. A partida será 
realizada dia 10 de maio, às 9 horas, no campo da FAE- 

Centro Pedagógico, na rodada dupla do Torneio de Fu-
tebol de Campo Rosas de Abril 2014 realizado sempre 
aos sábados, nas seguintes datas: 12/04; 26/04; 03/05 e 
10/05. Você atleta, servidor da UFMG, que faz parte da 
história dos torneios e campeonatos promovidos pela 
Assufemg, é o nosso convidado. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 30 de abril, na recepção da sede da 
Associação ou pelo telefone: 3439-8110. 

 A exposição traz ao 
campus Universitário, 
até o dia 17 de abril, 
na Praça de Serviços, 
trabalhos artesanais 
feitos por artesãos, as-
sociados ou não, já que 
o evento é uma oportu-
nidade aberta ao pú-
blico externo também. 

Esta edição faz parte do Projeto Rosas de abril de 2014, que comemora os 40 anos da Assufemg.

N e g o c i n h o $

Encontro dos Atletas do Futebol de Campo
Edição XXIX Rosas de Abril. Participem!

Visitem a XXI Feira de Artesanato Assufemg
 Edição XXIX Rosas de Abril 2014

A Banda Alta Dimensão tem 25 anos de 
existência e atua nas melhores festas e 
eventos de MG e do Brasil. Premiada como 
melhor banda de baile de Belo Horizonte 
é composta por 18 integrantes entre eles, 
músicos, bailarinos e equipe técnica. Traz 
no repertório sucessos desde os anos 60.70 
e 80 e atualidade, nos mais variados rit-
mos como bolero, axé, forró, dance, funk, 
sertanejo, pop rock e muito mais. 

Alta Dimensão animará o Baile Rosas de Abril
XXIX Rosas de Abril

Esta é a hora!
Apto 04 quartos, 02 salas, suíte, banho social, DCE, cozinha e área grandes. Armários e Box. 01 vaga livre e fun-
cional. Dois quarteirões da UFMG. Alameda das Acácias. Bairro São José. Apto 03 quartos, suíte, banho social, 
DCE, sala para 02 ambientes. Duas vagas. Bairro Ouro Preto. Informação direta: 3221-0198 e 9945-1378. 


