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Atenção Associados/Usuários Unimed BH
Adequação de faixa etária, a partir de 1º de junho. Leia nas páginas 2 e 3.

 O tema A Enfermagem em Defesa do Sus: ética, formação e organização política marcou a realização da 
76ª Semana Brasileira de Enfermagem e a 25ª Semana de Enfermagem, em maio, no campus Saúde da UFMG. 
Promovido pelo Hospital das Clínicas (UFMG), Escola de Enfermagem (UFMG) e pela Associação Brasileira 
de Enfermagem (Aben-MG), durante uma semana, servidores profissionais da área de saúde puderam discutir 
outros importantes assuntos.  “Foi muito bom para o meu crescimento profissional”, avalia a diretora financeira 
da Assufemg, Wânia F. D. Goulart e participante do evento.

Enfermagem em Debate

 Maio chega ao fim com  
questões prioritárias em discus-
são, como a segurança no campus 
Pampulha e nos outros espaços da 
UFMG. A Comissão de Segurança 
Pública da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) tratou do 
assunto  no dia 20/5/15, em audiên-
cia pública. O compartilhamento de 
ações entre as Polícias Militar, Civil 
e Federal, bem como a revitalização 
dos prédios e a responsabilização 
dos estudantes pelo uso dos espaços 
foram as soluções propostas para 
inibir o uso e o tráfico de drogas no 
Campus Pampulha da UFMG. “De-
fendemos a universidade como es-
paço livre para o desenvolvimento 
de ideias. A reitoria não compartilha 
com o ideal de que seria um espaço 
livre das leis”, disse o reitor Jaime 
Ramírez, que afirmou ter conheci-
mento dos fatos e que já estão sendo 
tomadas providências para resolver 
o problema. Fonte: ALMG.
Greve à vista

 No dia 19/05, em assembleia 
realizada na escadaria da Reitoria, 
TAEs/UFMG ratificaram o indicati-
vo de greve para ser deflagrada no 
dia 28/05. Anteriormente, no início 
do mês, no último Confasubra reali-
zado em Poços de Caldas, sem uma 
discussão balizada e qualificada so-
bre a greve, este indicativo foi apro-
vado para uma melhor organização 
dos eixos da greve numa plenária da 
Fasubra,  a se realizar nos dias 23 e 
24/05 (fato ocorrido). 
 Assim, com os seguintes 
encaminhamentos: Greve Unifi-
cada com as demais categorias do 
Servidor Púbico Federal (SPF); 
Greve da Educação (docentes e téc-
nico-administrativos) da ANDES-
-SN, Sinasefe e demais entidades 
representativas dessas categorias 
e por último, caso tais alternativas 
não sejam viabilizadas, greve dos 
trabalhadores TAEs da FASUBRA 
e do Sinasefe, ou, em última instân-
cia, o movimento grevista da base 

da FASUBRA. Propostas aprova-
das por ampla maioria.
 Desta forma, estamos nos 
preparando, para mais uma jornada 
de embate sobre a questão salarial. 
Mesmo que a aprovação do orça-
mento da União, que contempla 
ou não nossas perspectivas de rea-
justes, só aconteçam em agosto de 
2015. A direção da Fasubra (e sin-
dicatos de base) está convocando  a 
categoria para esta jornada, tendo 
como pretensão a abertura efetiva 
de negociação, que nos garantam 
reajustes em 2016. Caso contrário, 
isso só pode vir a ocorrer, a partir de 
2017/2018.
 Precisamos ter nossas prio-
ridades definidas, com  eixos e pro-
postas objetivas. Somente assim 
estaremos nos preparando para uma 
greve forte e eficaz. Até a vitória!

Marcio Flávio dos Reis
Presidente da Assufemg

Editorial
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UNIMEDBH – ADEQUAÇÃO DE 
FAIXA ETÁRIA

Convênio Saúde

 A diretoria de Convênios e 
Assistência da Assufemg informa 
aos Usuários/as da Unimed BH que 
seguindo a determinação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, através Resolução nº 06/1998 
do Conselho de Saúde Suplementar - 
CONSU, a Assufemg está processan-
do uma adequação de faixa etária para 
todos os usuários/as que possuem o 
referido plano de saúde, no mês de ju-
nho de 2015. Na prática, estamos cor-
rigindo possíveis distorções provoca-
das pelo avanço natural da idade, que 
por ventura, não foi acompanhado 
pelo valor da mensalidade, conforme 
tabela na página 3. Esclarecemos ain-
da, que existem diversos parâmetros 
para aumentar as mensalidades dos 
planos de saúde do usuário/a, como 
por exemplo: aumento de preço por 
mudança de faixa etária. Isso acon-
tece porque em geral e por questões 
naturais, quanto maior a idade maior 
a freqüência junto ao médico e maior 
os cuidados com a saúde. 
 Nesse sentido, ressaltamos que 
a grade de faixa etária varia de acor-
do com a data da contratação do plano 
junto à operadora de saúde. No caso 
do contrato coletivo por adesão assina-
do entre Assufemg e Unimed, no dia 
15/10/1999, estão determinadas sete 
faixas etárias, sendo a última acima de 
70 anos, quando deverão ser analisados 
os casos individualmente, para certifi-
cação da necessidade da mudança ou 
não de faixa etária. Por outro lado, nos 
contratos vigentes junto à UNIME-
DBH, modalidades: CONVENCIO-
NAL, UNIMAX e UNIMASTER, a 
adequação na faixa etária de 59 para 
60 anos é devida e prevista pela ANS, 
através da Resolução nº 06/1998 do 
CONSU, conforme citação acima. 
 Como é de conhecimento pú-
blico o valor da mensalidade de qual-

quer plano de saúde é determinado 
pela idade de cada usuário/a. Ressal-
tamos que a adequação em pauta não 
se trata de reajuste anual, conforme 
IGP-M acumulado nos últimos 12 
meses, que acontece na data base do 
contrato, que no nosso caso é todo dia 
1º de junho. Assim sendo, a mensa-
lidade de todos os usuários/as é rea-
justada e, neste ano, o índice será de 
4,5% (quatro vírgula cinco por cen-
to), aplicado sobre o valor de todas as 
mensalidades, independente da idade. 

Vitória da Assufemg
 A diretoria da Assufemg- Ges-
tão 2013/2016 “Assufemg Viva, Pre-
sente e Crescendo” vem mantendo a 
rigorosa postura na defesa dos inte-
resses dos seus associados, durante 
as negociações com seus parceiros e 
conveniados, procurando obter sem-
pre os melhores resultados. 
 No decorrer do mês de maio a 
diretoria da Assufemg abriu um pro-
cesso negocial com a UNIMEDBH, 
que pleiteava uma reajuste de 8,1% 
(oito vírgula um por cento) sobre as 
mensalidades dos plano de saúde. 
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 acumu-
lado nos últimos doze meses. Por fim, 
ressaltamos mais uma importante vi-
tória da Asufemg e informamos que 
as mensalidades do plano de saúde 
UNIMEDBH serão reajustadas em 
4,5% (quatro vírgula cinco por cen-
to), a partir de 1º de junho de 2015. 
 Qualquer dúvida, favor com-
parecer ao Setor de Assistência da As-
sufemg, Campus Pampulha, portando 
RG, CPF e cartão da UNIMEDBH 
ou pelos telefones: 3439-8118, 3439-
8103 e 3439-8116. 
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Adequação Faixa Etária - ANS/Unimed.  
Resolução nº 06/19981

01/06/2015 - TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONVENCIONAL
ENFERMARIA APARTAMENTO

Faixa etária s/odontologia c/odontologia Faixa etária s/odontologia c/odontologia
00 a 18 anos 161 280,61 166 326,23 00 a 18 anos 361 337,92 366 378,33
19 a 59 anos 162 390,53 167 430,93 19 a 59 anos 362 454,82 367 495,26

Acima de 60 anos 163 553,87 168 596,80 Acima de 60 anos 363 638,19 368 678,55

TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMAX
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 17 anos 170 177,86 370 204,43
18 a 29 anos 171 271,10 371 316,73
30 a 39 anos 172 306,72 372 352,79
40 a 49 anos 173 360,58 373 399,30
50 a 59 anos 174 408,79 374 460,93
60 a 69 anos 175 600,29 375 676,82

Acima de 70 anos 176 756,91 376 874,46

TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMAX/ODONTO
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 17 anos 180 240,79 380 267,30
18 a 29 anos 181 333,97 381 379,63
30 a 39 anos 182 369,59 382 415,71
40 a 49 anos 183 423,48 383 462,09
50 a 59 anos 184 471,65 384 523,69
60 a 69 anos 185 663,16 385 739,65

Acima de 70 anos 186 819,81 386 937,35

01/11/2014 - UNIPART/FLEX - MENSALIDADES
Faixa Etária ENFERMARIA APARTAMENTO

00 - 18   85,18 118,38
19 - 23 100,25 134,96
24 - 28 117,78 160,12
29 - 33 144,75 200,94
34 - 38 161,47 222,35
39 - 43 176,67 248,09
44 - 48 219,29 303,11
49 - 53 238,52 332,57
54 - 58 282,81 402,01
59 - 99 457,57 651,83

01/11/2014 - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO

PROCEDIMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO
CONSULTAS MÉDICAS   24,50    24,50
EXAMES PROCEDIMENTO/TERAPIAS REDUZIDAS     7,99      7,99
EXAMES PROCEDIMENTO/TERAPIAS DIFERENCIADAS   31,96   31,96
INTERNAÇÃO*   79,89 264,17
CONSULTA EM PRONTO ATENDIMENTO   34,09   34,09
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Quer economizar?  Não faça seus óculos sem nos consultar. 
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento faci-
litado: 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

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os 
nomes dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em abril de 2015, por motivo de óbito:

† Humberto de Campos  † Laci Domingos da Silva  † Noberta da Silva 
† Vicente de Paulo Barbosa  † Walmiki Villela Guimarães.

Desligamentos

☺ América Teixeira de Oliveira  ☺ Edna Maria Maximiano Ribeiro ☺ Eduardo Pedro Benvenuto
☺ Eliana Conceição Pereira  ☺ Elzair Ferreira Coimbra  ☺ Jandira Lourenço da Silva

☺ Maria Emília Dolabela Trajano  ☺ Maria Telma dos Santos Valle.

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

Final do Torneio de Futebol de Campo  
Rosas de Abril 2015. Prestigiem!

XXX Rosas de Abril

 A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg - Gestão 2013/2016 - 
"Assufemg Viva, Presente e Crescendo" convida todos a prestigiarem a 
Final do Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2015. A partida 
será  realizada, de 9 às 11horas, no campo da FAE - Centro Pedagógico, 
no sábado (30/5) com disputa entre as equipes do Transporte X Áreas 
Verdes. Os jogos do sábado (16/05) realizados no Campo da Assufemg 
terminaram com os seguintes placares: HCL 0 X 10 Transportes e Uni-

versidade F.C 1 X 7 Áreas Verdes. A Arbitragem é de Adriano Alves.

N e g o c i n h o $

Errata
Na página 3, na  matéria do Festival da Canção Rosas de Abril 2015, na  legenda da foto do 1º lugar onde se 
lê Elen Pretinha leia-se Elisa Pretinha. Assim como na classificação, em 1º lugar, onde se lê Helena Preti-
nho, leia-se Elisa Pretinha.

Bar Meia Noite
Sob a coordenação de Roberto "Meia Noite" e Douglas. Ambiente familiar com saborosos petiscos para o seu 
prazer. Rua 09, nº 295 (entre as ruas 3 e 4) conjunto Nova Pampulha. Aberto todos os dias para bem servir. 
Contato: robevi@yahoo.com.br 


