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Convênio Saúde

Atenção! Associados/Usuários
Unimed BH
A diretoria de Convênios e Assistência da Assufemg
informa aos Associados/Usuários Unimed BH que seguindo a determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a Assufemg está
processando uma adequação de
faixa etária. Ou seja, está regularizando a situação junto à
Unimed no que se refere à idade e mensalidade, dos usuários
e dependentes.
Como é de conhecimento de todos, o valor da mensalidade paga por cada usuário varia de acordo com a sua idade.
Gostaríamos de ressaltar que a
adequação em pauta não se trata de reajuste anual de mensalidade previsto em contrato e que
acontece na data base do plano,
ou seja, todo dia 1º de junho,
quando a mensalidade de todos
os usuários são reajustadas de
acordo com o índice acordado
entre Assufemg e Unimed, em
conformidade com deliberações
em assembléias anteriores. O
índice de reajuste que será aplicado no dia 1º de junho de 2014
ainda não está definido pois o
mesmo é objeto de negociação
entre a Unimed e a Assufemg.

Esclarecemos que, segundo a Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS há
várias causas para aumento de
mensalidade para pessoa física,
como por exemplo: aumento
de preço por mudança de faixa
etária. Isso acontece porque,
em geral, por questões naturais,
quanto mais idosa a pessoa,
mais necessários e mais frequentes se tornam os cuidados
com a saúde.
As faixas etárias para
correção variam conforme a
data de contratação do plano.
No caso do contrato coletivo por
adesão entre Assufemg e Unimed, assinado em 15/10/1999
onde são contempladas sete faixas etárias. A mudança de 59/60
anos é devida. Somente no caso
da mudança da faixa de 69/70,
que terá que ser analisado caso
a caso.
O associado que tiver
alguma dúvida, favor procurar
o Departamento de Assistência
da Assufemg, portando CPF,
identidade e carteira da UNIMED. O horário de atendimento é de 09h às 18h a partir do
dia 06 de maio.

Você conhece o
Projeto Elsa?

O Projeto ELSA é
um estudo longitudinal sobre
doenças cardiovasculares e
diabetes desenvolvido por seis
instituições de ensino e pesquisa
do Brasil (UFMG, UFBA,
UFES, UFRGS, USP e Fiocruz/
RJ). Página 2

XV Feira de
Artesanato
do Vale do
Jequitinhonha

A Mostra tem apoio da
Assufemg e homenageará este
ano, o município de Itinga,
através de seu mestre ceramista
e pesquisador de pigmentos
do barro Ulisses Mendes, e o
município de Caraí, através de
sua mestra ceramista Noemisa
Batista dos Santos. Prestigiem!
Local: Praça de Serviços da
UFMG/Pampulha
Data: 05 a 10 de maio de 2014
Leia mais na página 3

Semi final e final
do Torneio de
Futebol de
Campos Rosas de
Abril. Prestigiem!
Leia na página 04

Projeto Elsa
O Projeto ELSA
é um estudo longitudinal sobre doenças cardiovasculares e diabetes
desenvolvido por seis
instituições de ensino
e pesquisa do Brasil
(UFMG, UFBA, UFES,
UFRGS, USP e FiocruzRJ). No total, são 15105
participantes voluntários, servidores destas
instituições.
O projeto se iniciou em 2008 e conta
com financiamento do
Ministério da Saúde e
Ministério da Ciência e
Tecnologia. Os participantes realizam exames
e entrevistas a cada três
ou quatro anos e são
acompanhados anualmente, mediante uma
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entrevista
telefônica
para verificar o estado
de saúde de cada um. Os
participantes recebem
regularmente os resultados dos exames que
realizam.
O
ELSA UFMG é coordenado
pela Profa. Sandhi Maria Barreto e funciona no
ambulatório Borges da
Costa (Campus Saúde).
São 3115 participantes e
atualmente estamos encerrando a realização da
segunda onda de exames
e entrevistas, iniciada em
2012. Mais de 2600 participantes já retornaram
ao centro de pesquisa
para a realização de exames e entrevistas. Para
estudos como o ELSA

é muito importante garantir o máximo de continuidade na participação, pois não é possível
substituir quem desiste
ao longo do projeto. Por
isso, sempre reforçamos
junto aos participantes
do ELSA a necessidade
de que continuem com
sua contribuição, seja
realizando os exames e
entrevistas a cada três
ou quatro anos ou respondendo a entrevista
anual feita por telefone.
Os interessados devem
fazer contatos pelos
telefones: (31) 34099140/ 9957.0793 ou
pelos e-mails: robemarini@gmail.com; elsamg@ufmg.br. Visite o
site (www.elsa.org.br).

Participação - Projeto Elsa
Para o sucesso do estudo, é
fundamental que todo participante
responda às ligações anuais de
acompanhamento da saúde e venha
ao Elsa a cada três ou quatro anos
para novas entrevistas e exames.
Essas duas formas de participação são
complementares e muito importantes.
Os exames e entrevistas realizados
no Centro de Pesquisa ELSA avaliam
diretamente alguns aspectos da sua
saúde e fatores que podem concorrer
para a mesma.

As entrevistas telefônicas
visam identificar se houve alguma
mudança no seu estado de saúde, como
o diagnóstico de uma nova doença,
e atualizar endereços e telefones de
contato. Desde o início do estudo,
cada participante recebeu em média
três ligações para acompanhamento
de sua saúde. Sendo assim, somente
no ELSA MG já foram realizadas
mais de 9000 ligações!
Fonte: jornal do Projeto Elsa-edição
nº 2-Ano 2-abril/14.

Campanha de Filiação 2014!

Assufemg
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios.
Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Órgão Informativo da Associação dos Servidores da UFMG
- Assufemg. Fones: 3439-8100
Fax: 3439-8118. Subsede no
Medcenter - Tel: 3224-7519.
www.assufemg.org.br - Fale
conosco: assufemg@assufemg.
org.br; assufemg@hotmail.com
ou imprensa@assufemg.org.br
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade Universitária CEP: 31.270.010
- BH - MG - Fones: PABX 3439
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Apoio Assufemg

XV Feira do Vale do Jequitinhonha
A mostra será realizada de 05 a 10 de maio, na Praça de Serviços da UFMG. Prestigiem!

O Programa Pólo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha reafirma, desde 1996,
a presença da Universidade na região do Vale do Jequitinhonha. Os
projetos que compõem o programa
estão alocados em cinco eixos de
atuação: Cultura, Educação, Meio
Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Regional e também no eixo
Geração de Ocupação e Renda.
A área de Geração e Ocupação de Renda e também a área
de Saúde e Desenvolvimento Regional têm no artesanato uma de
suas principais bases. Uma vez
que uma das grandes dificuldades
do artesão é exatamente expor e
vender sua produção, a parceria da
UFMG com as prefeituras dos municípios participantes do Programa
Pólo, com o apoio de instituições
cria a oportunidade de negociação dos produtos através da Feira
na UFMG. Apoiada nessa idéia, a
Pró-reitoria de Extensão, por meio
do Programa Polo realiza a 15ª
Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha - UFMG.

Homenageados
A XV Feira do Vale do Jequitinhonha UFMG acontecerá na
Praça de Serviços, campus Pampulha UFMG, com espaços expositivos para os 22 municípios participantes do Projeto Artesanato
Cooperativo. Nesta edição será homenageado o município de Itinga,
através de seu mestre ceramista e
pesquisador de pigmentos do bairro
Ulisses Mendes, e ao município de
Caraí, através de sua mestra ceramista Noemisa Batista dos Santos.

Mestre Ulisses
Mestre Ulisses Mendes
nasceu em 1955, em Itinga, MG.
Aprendeu a trabalhar o barro com
sua mãe. Em seu trabalho Ulisses
retrata o povo: pescadores, camponeses, trabalhadores da terra, da
terra seca. Sofredores e sonhadores, que lutam para fazer da terra
e da semente o alimento. Os trabalhos de Ulisses falam de um povo:
o povo do Vale do Jequitinhonha,
que confia e espera o tempo chuvoso para fazer desabrochar o grão,
um tempo melhor, tempo de fartura. São imagens que denunciam a
pobreza, o desencanto, o esquecimento, a penúria e o sofrimento.
Com discurso articulado fala sobre o papel do artista na sociedade
atual e as dificuldades enfrentadas
pelos mais pobres que se dedicam
aos afazeres rurais.

Noemisa Batista dos Santos
Noemisa Batista dos Santos nasceu em 1946, no Ribeirão
da Capivara, município de Caraí.
Aprendeu a moldar o barro com a
mãe, que era paneleira. Criou um
estilo próprio e inconfundível de
retratar cenas do cotidiano, com
beleza e lirismo, sendo conside-

rada uma das artistas mais criativas da região. Flores e ramos são
detalhes que encantam e disputam
com o olhar o tema central de suas
peças.

Eventos paralelos
● Terça-feira - (06/05) 12h - Homenagem aos Mestres.
- 12h30 - Grupo Teatro Conversos
- Apresentação Musical
● Quarta-feira (07/05) - 12h30 Lançamentos DVDs das Mestras
Dona Ana do Baú e Dona Geralda
Leite Sena.
- Apresentação Musical
● Quinta-feira (08/05) - 12h30 Apresentação do Coral Flor de Liz
- Itinga.
● Sexta-feira - (09/05) - 10h - Bate
papo com o Mestre homenageado
no auditório da Biblioteca Universitária - BU/campus Pampulha.
12h30 - Lançamento dos DVDs
das mestras de Ofício Dona Zizi e
Família Pereira.
- Show Musical

Horário de Funcionamento
5, 6, 7 e 9 de maio - das 9 à 18h.
8 de maio - das 9 às 19h.
10 de maio - das 9 às 14h.
Informações pelos telefones: (31)
3409-551/3409-6399
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Torneio de Futebol de Campo
Edição XXIX Rosas de Abril. Participem!
A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg
convida todos a prestigiarem a semi-final e a final do
Torneio de Futebol de Campo a serem realizadas no
Centro Pedagógico - campo da FAE. A partida inicial teve como placar Hospital das Clínicas (HC) 4X2
Horto (áreas verdes). No sábado, 26/04, a disputa foi
entre as equipes Transporte UFMG X DGA (Horto),

com vitória do DGA (Horto) com o placar 3X2. O
próximo jogo será no sábado (10/05) e a final está
com data ainda a ser definida. Este Torneio faz parte
do XXIX Rosas de Abril 2014 que comemora o aniversário de 40 anos da Assufemg. Na oportunidade
a diretoria agradece a todos que possibilitaram mais
esta realização esportiva.

Dicas Locadora Assufemg

Hobbit

O Hobbit Bilbo Bolseiro, o Feiticeiro Gandalf e os 13 anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho,
continuam sua jornada para reconquistar Erebor. Ao longo da jornada, eles encontram o transmorfo
Beorn, aranhas gigantes, elfos da floresta liderados por Legolas, Tauriel e pelo Rei Thranduil e um homem misterioso chamado Bard, que os transporta clandestinamente, até a Cidade do Lago. Finalmente,
chegando à Montanha Solitária, eles enfrentam o maior perigo de todos - o Dragão Smaug.

Tá chovendo Hambúrger 2

O inventor Flint Lockwood pensou que havia salvado o mundo quando destruiu sua invenção
mais famosa - uma máquina que transformava água em comida, fazendo chover hambúrger e que
gerava tornados de espaguete. Mas Flint logo descobre que sua invenção sobreviveu e que agora
está combinando comidas e animais para criar “comidanimais”! Flint e seus amigos embarcam em
uma missão aventureira de dar água na boca para combater tacodilos, mosquitorradas, camaranzés, flamangas e outros comidanimais para salvar o mundo - mais uma vez!

PH Ótica - Quer economizar?

Não faça seus óculos sem nos consultar.
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento facilitado: cheque, cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer oferta! A PH ótica
fica próxima ao campus da UFMG. Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj 03 - Pampulha - Tel (31) 3441-2006.

Novos Associados - Sejam Bem - Vindos!
☺Célia Maria Magalhães ☺Maria das Graças Andrade ☺Jussara Simone Pereira ☺Elza Maria de Faria
Desligamentos
“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os nomes
dos colegas associados,w que se desligaram da Assufemg em março de 2014, por motivo de óbito.

† Elton do Carmo Toni † Luiz José de Araújo † Antônio Paulo Gonçalves † Conceição dos Santos
† Laurinda de Jesus Silva

N e g o c i n h o $
Caldas Novas 2014 - Férias em alta temporada - Saída: BH - Terminal JK - dia 28/06/2014 (sábado) 23hs. Retorno: dia 03/07/2014 (quinta) - 09hs. O Pacote inclui: hospedagem no Hotel Rio das Pedras, com café da manhã,
almoço e jantar. Passeio na Lagoa Termas Parque. Transporte: em ônibus semi leito por R$ 890,00 - Em ônibus
Paradise por R$ 840,00. Parcelamos* - *Preço especial p/crianças de 06 a 10 anos, até 5 anos no colo não pagam.
Fale conosco: Dulce (3427-5478/8833-7153) Denise (3491-3028/9853-2876) Dirce (3474-3991/9999-0854).
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