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Homenagem Assufemg ao Dia das Mães.
A diretoria da Assufemg – Gestão 2013/2016 – “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” deseja a
todas as mães, muitas felicidades. Mãe, palavra tão doce. Carinhosa, meiga, que dá a vida pelos filhos.
Mãe que trabalha 24 horas sem parar. Amor, dedicação e carinho! Parabéns por você ser Mãe!

Jogos de Mesa

O Torneio Jogos de Mesa na categoria Buraco teve como dupla campeã: Vanda Rocha Miranda e Alessandre Tavares França
e vice-campeã: Vani Pessoa Coelho e Roberto Pereira Rocha. Parabéns!

Futebol de Campo

A próxima rodada do Torneio será no sábado ( 09/05/15), no
campo do Centro Pedagógico - FAE. Página 2

Final do Festival da Canção Rosas de Abril 2015
Leia matéria na página 3

A arena da Praça de Serviços da UFMG foi palco do Festival da Canção Rosas de Abril 2105.

XXX Rosas de Abril

Torneio de Futebol de Campo
Rosas de Abril 2015
A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg - Gestão 2013/2016 "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" convida todos a prestigiarem os jogos
do Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2015. As partidas estão sendo
realizadas no campo da FAE - Centro Pedagógico e no campo da Assufemg. Os
jogos acontecem sempre aos sábados.
No sábado (25/4) as partidas ficaram com os seguintes placares: Transporte 1x0 Universidade F. Clube e Peladeiros 5x2 HCL. A arbitragem é de
Adriano Alves. “Continuamos contando com a colaboração de todos os participantes, para que cheguemos numa final com sucesso”, ressalta o diretor adjunto
de Esportes, José Tiago (Batata). Confira tabela dos próximos jogos abaixo:
DATA
LOCAL
HORA
09/5/2015 Campo Centro Pedagógico 08 horas
10 horas

TIMES
H.C x Áreas Verdes
Peladeiros x Transportes

16/5/2015 Campo Assufemg

08 horas
10 horas

H.C x Transportes
Universidade F. Clube x Áreas Verdes

23/5/2015 Campo Assufemg

08 horas
10 horas

Peladeiros x Universidade F. Clube
Transportes x Áreas Verdes

Equipe Transportes x Universidade F. Clube

Equipe do Peladeiros x HCL

Campanha de Filiação 2015!

Assufemg
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço
dos seus Sócios. Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva,
Presente e Crescendo"
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Festival da Canção Rosas de Abril 2015!
Novos Talentos em Destaque

O Festival da Canção Rosas de Abril 2015 aconteceu em
duas etapas eliminatórias, dentro
das comemorações dos 41 anos da
Assufemg e da XXX edição do
projeto Rosas de Abril.
Com a apresentação de músicas inéditas, o Festival da Canção Rosas de Abril surpreendeu ao
público presente, pela qualidade
dos inscritos (composições e intérpretes). Uma oportunidade de
revelação de grandes talentos, na
comunidade universitária, no cenário musical mineiro e sabe-se lá, no
Brasil e no mundo.
A seleção dos inscritos foi
feita por uma comissão formada por
especialistas da área musical. São
eles: Ewerton Pimentel, Gustavo
Neves Teixeira, Ledson Luiz, Luiz
José Leonardi, Marcos Flávio de

Aguiar Freitas, Rafael Marin e Vinicius Mendes. Foram avaliadas: letra,
melodia e harmonia.

servidores, jurado, aos participantes
e ao público presente.

Final: expectativa
e emoção

A finalíssima do Festival da
Canção Rosas de Abril 2015 aconteceu num clima de muita emoção.
Grande expectativa se deu no momento em que foram anunciados os
três primeiros classificados:
1º lugar: Pedro Cambraia e Helena
Pretinho - Música - Sertão Mineiro.
2º lugar: Lohanye S. C. Garcia Música - Alvo.
3º lugar: Quincas da Viola - Música O Canto do Caboclo.
A Diretoria da Assufemg
parabeniza aos participantes, desejando sucesso a todos. Agradece aos
parceiros, apoiadores, funcionários,

1º lugar: Pedro Cambraia e Elen Pretinha
(banda Menage) - música Sertão Mineiro

2º lugar: Lohayne S.C Garcia - música Alvo.

Grupo Quincas da Viola: 3º lugar - música
O Canto do Caboclo.

Parceiros institucionais - Coordenadoria de Assuntos Comunitários - CAC; Diretoria de Ação Culturais DAC; DLO/UFMG.
Apoio Cultural - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos - Trabalhadores da UFMG COOPECREMT e Cooperativa de Economia e crédito - NOSSACOOP.

Reajuste Anual Unimedbh
A diretoria de Assistência e Convênios comunica que em reunião ocorrida entre Assufemg/Unimed,
no dia 25/03 de 2015, com o setor de relacionamentos
e negócios, recebeu a proposta da UNIMEDBH para
reajustar os contratos nº 0006.0721 (Convencional) e
006.4770 (Unimax/Unimaster), com data de aniversários no dia 01 de junho de 2015, que consistia no percentual de 8,01% (oito vírgula zero um por cento).
Desde então, a Assufemg realizou uma análise
criteriosa nos fatores que poderiam influenciar no índice
de reajuste do plano, tais como: demonstrativo de resultados da contratante que determina o índice de utilização dos usuários contratados através da Entidade e o
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado nos últimos 12 meses. Após análise verificamos que
em todos os contratos o índice de utilização permaneceu
abaixo de 75% (setenta e cinco por cento), conforme limite estabelecido em contrato e de acordo com o que

preconiza a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim sendo, nesses casos não há o que falar em
desequilíbrio financeiro do contrato, garantindo assim
um reajuste conforme o acúmulo do IGP-M.
Assim sendo a diretoria da Assufemg, mantendo
a tradicional postura na defesa dos interesses dos seus
associados/as, apresentou uma contraproposta para reajustar os contratos em pauta, que consistia na aplicação
do índice de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento).
Contudo, um processo negocial foi aberto e
depois de várias argumentações de ambas as partes, a
Assufemg manteve a sua posição e garantiu um reajuste dentro da realidade do mercado e em conformidade com o IGP-M acumulado nos últimos doze meses.
Por fim, ressaltamos mais uma importante vitória da
Asufemg e informamos que as mensalidades do plano
de saúde UNIMEDBH serão reajustadas em 4,5%, a
partir de 01 de junho de 2015.
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Banda Alta Dimensão animou o baile
Rosas de Abril 2015
atualidade, nos mais variados ritmos como bolero,
axé, forró, dance, funk, sertanejo, pop rock e muito
mais. A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016
- “Assufemg Viva Presente e Crescendo” agradece
a toda família Assufemg, por prestigiarem mais este
momento de confraternização.

O Baile Rosas de Abril encerrou a programação de comemoração do aniversário da Assufemg.
Embalados pela premiada banda de baile de BH, a
Alta Dimensão, os presentes se divertiram bastante,
até altas horas. Com seu repertório musical eclético
a banda tocou sucessos desde os anos 60, 70 e 80 e

Utilidade Pública

Motoristas. Fiquem Atentos!

Proibido o uso de películas escuras, multa R$370,70
reais. Mais a retirada. (Início 19/04/2015).
Farol ou lanterna queimada, multa R$210,15 reais
por lâmpada.
Pneus ruins, multa R$760,65 reais cada.
Limpador de vidros, multa R$202,12 reais.
Carro em estado ruim, multa R$3.340,89 reais, veículo aprendido.
Fumar guiando, multa R$193,70 reais.
Não parada para pedestres, multa R$358,98 reais.
Insultos, multa R$107,23 reais.
Som alto. Não importa o horário, multa R$69,73
reais.
Rodas aro maior ou menor que o original de fábrica, multa R$278,66 reais.
● Lembrem de trocar o extintor de incêndio que é
do tipo BC para o do tipo ABC, sob pena de multa.
A partir do 2º semestre de 2015, começa a fiscalização. É obrigatório! Resolução CONTRAN N° 333 de
2009.
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Fica a dica! A partir de 19/04/2015, valendo em todo
o Brasil, os novos valores reajustados das multas de
trânsito:
● Falar ao celular R$574,00.
● Furar sinal vermelho foi de R$125,00 para
R$780,00.
● Ultrapassar em faixa continua ou local proibido
agora é R$1.915,00.
● A carteira só pode ser renovada durante o prazo de,
no máximo, 30 dias após o seu vencimento.
● Após este prazo, a carteira é cancelada automaticamente, e o condutor será obrigado a prestar todos os
exames novamente: psicotécnico, legislação e de rua,
igualzinho a uma pessoa que nunca tirou carteira.
● Tudo isto, sem se falar na multa para tirar novamente a CNH, que fica por volta de R$1.200,00, e
leva, mais ou menos, de 2 a 3 meses.
● Extintor protegido pelo saco plástico, autuação
com menos 5 pontos na carteira, e mais R$127,50,
de multa.

