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 Aproximando-se mais uma eleição para 
a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da  
ASSUFEMG, surgem aqui e ali questionamen-
tos sobre a real situação da entidade, principal-
mente no que diz respeito à saúde financeira da 
mesma e a viabilidade de a Associação continu-
ar prestando aos seus associados os diferentes 
serviços sob sua responsabilidade. 

 Estes questionamentos seriam razoáveis 
e até compreensíveis, já que o próprio processo 
eleitoral é, ele mesmo, elemento de tensiona-
mentos das relações entre aqueles que têm pro-
jetos diferentes para a ASSUFEMG.

 O que não é razoável e compreensível é 
que tais questionamentos assumam um tom acu-
sador leviano, difamatório e mentiroso, como 
se a atual direção da entidade estivesse compro-
metendo de maneira inevitável o futuro da As-
sociação e, diretamente, a sua própria história, 
que é extremamente rica sob qualquer análise, 
à exceção da gestão temerária que se instalou 
aqui no período compreendido entre 1995-2005. 
Esta sim, mergulhou a entidade em um abismo 
financeiro, praticamente inviabilizando a gestão 
da entidade, que somente "ressurgiu das cinzas" 
por um esforço diário, duradouro para reerguer 
a nossa Associação, resgatando-a do marasmo 
político, financeiro e assistencial que marcou o 
período após 2005, para que ela permanecesse 

viva, atuante e crescendo, do sonho à realidade.

 Todos sabem que durante os dez anos 
acima a ASSUFEMG passou por um processo 
completamente atípico, de caráter predatório 
que dilapidou o patrimônio da entidade e cujos 
efeitos, sentidos até hoje, pela sua dimensão, 
temos enfrentado de forma absolutamente ética 
e transparente, com a clara disposição política 
de reestruturar a entidade e, ao mesmo tempo, 
conscientes da importância estratégica que a 
ASSUFEMG tem para a UFMG. 

 Mas, vamos aos fatos, que eles são mais 
esclarecedores que quaisquer comentários. O 
primeiro questionamento diz respeito à ausência 
de regularidade dos pagamentos destinados às 
diferentes modalidades dos planos de saúde da 
UNIMED. É evidente que esta acusação é total-
mente sem sentido, posto que se estivéssemos 
em atraso com tais pagamentos, já haveria pre-
juízo ao atendimento dos usuários do Plano e 
consequentemente, uma enxurrada de reclama-
ções. Os planos de saúde da UNIMED conve-
niados com a ASSUFEMG atendem hoje mais 
de 3.000 vidas, sem nenhuma restrição no que 
se refere à ausência ou mesmo atraso no repasse 
dos valores que são destinados àquela entidade. 
É a própria UNIMED que atesta tal situação, 
conforme pode ser verificado pelo documento: 

Prezados(as) associados  
da ASSUFEMG: 
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Expediente
Órgão Informativo da Associa-
ção 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 - 
8100 Telefax: 3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretor Administrativo: Luiz 
Geraldo de Oliveira
Diretor Administrativo Adjunto: 
Antônio Silvio de Oliveira 
Diretor Financeiro: Wânia  
Ferreira Duarte Goulart 
Diretora Financeiro Adjunto: 
Odair dos Santos Ferraz  
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Arthur Schlunder Valle 
Diretor de Esporte e Lazer:  
Antônio Cândido Neto 
Diretor de Esporte e Lazer  
Adjunto: José Tiago Lopes 
Diretora de Cultura: Júlia Maria 
Ferreira 
Diretor de Cultura Adjunto: 
Marcus Vinícius Ribeiro 
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo  
de A. Macedo 
Diretora de Assistência e  
Convênios Adjunto: Lindaura 
Rosa dos Santos
Conselho Fiscal
Titulares
Geraldo Magela de Senna
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Claudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Maria Antônia Martins
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Tiragem: 4.000 exemplares
Impressão: Gráfica V. Souza 
Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos 
seus autores e não corres-
pondem, necessariamente, à 
opinião do jornal.

 Além disso, dispomos hoje de atendimento gratuito para os as-
sociados em onze especialidades médicas, além de uma profissional de 
Enfermagem.

 O Posto Médico atendeu em, 2015, 3.120 consultas nas diferentes 
especialidades. Em 2016 já foram 1.072 consultas, favorecendo princi-
palmente aqueles que não dispõem de condições de arcar com um plano 
de saúde.

 Reafirmamos que é nossa obrigação, estatutária e regimental, ofe-
recer alternativas, opções para os nossos associados no campo da aten-
ção à saúde, sem o que estaríamos fugindo às nossas responsabilidades 
como gestores de uma entidade de caráter político, social e assistencial. 
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 O segundo ponto questiona a regularidade de pagamentos de débitos acertados com a União, 
através do REFIS – Programa de Recuperação Fiscal do Governo Federal. A simples verificação das 
declarações abaixo atestam que a atual direção da ASSUFEMG encontra-se rigorosamente em dia com 
as obrigações que foram acertadas no âmbito do referido programa. 



04

Os recibos de consolidação dos pagamentos efe-
tuados completos encontram-se à disposição dos 
associados e demais interessados na sede da en-
tidade. 

 A ASSUFEMG conta hoje com cerca de 
3.700 associados e é exatamente a estes que faze-
mos todos estes esclarecimentos, busca restaurar 
a verdade dos fatos e cumprir o seu papel de enti-
dade política, social e assistencial. 

 A Cantina Pelego´s, junto com o espaço 
cultural Francisco de Assis Mota, o Chicão, re-
formulados e modernos, são hoje equipamentos 
sociais indispensáveis à comunidade universitá-

ria, assim como a Farmácia da Associação.

 Os servidores tem o direito de saber e es-
colher, dentro do leque de possibilidades existen-
tes, aquela que melhor se adequa à sua realidade, 
deste que tais possibilidades sejam frutos do de-
bate de projetos e ideias, que é próprio da demo-
cracia. O que não é aceitável é admitir como re-
gra o debate rasteiro, falso, calunioso que semeia 
boatos, acusações sem a devida e necessária com-
provação. Isto tendo como único objetivo o pro-
cesso eleitoral e não uma análise munimamente 
conceituada a respeito da qualidade, crescimento, 
transparência, honestidade e sobrevivência desta 
entidade.

DATA PLANO UNIMEDBH ASSUFEMG
01/06/05 UNIMAX 10,74 10,74
01/06/06 UNIMAX 13,00  8,89
01/06/07 UNIMAX 22,60  8,08
01/06/08 UNIMAX 08,00  8,00
01/06/09 UNIMAX 05,54  5,38
01/06/10 UNIMAX 06,24  4,73
01/06/11 UNIMAX 10,95 10,95

DATA PLANO UNIMEDBH ASSUFEMG
01/06/12 UNIMAX 03,65  3,65
01/06/13 UNIMAX 08,06  7,30
01/06/14 UNIMAX 22,48 11,00
01/11/14 UNIPART 12,38  6,52
01/06/15 UNIMAX 08,01  4,50
01/11/15 UNIPART 07,55   3,50

HISTÓRICO DOS REAJUSTES (%) UNIMED/BH - 2005 ATÉ 2015

Obs.: No ano de 2007 foi aplicado o índice de 4,75%, no mês de junho. A Unimed pleiteava a aplicação de 22,6% no referido mês. 
Com isso, o acordo foi fechado em março de 2008, com a aplicação de mais 10%, em três parcelas (03-04-05/08), sem retroativi-
dade e perfazendo um reajuste médio de 8,08%, considerando a data base de 01 de junho de 2007.

Reajuste UNIMED 2016
Na oportunidade, informamos que para o reajuste de 01 de junho de 2016, a Unimed reivindicou um índice de 
17,1% para equilibrio do plano. Após análise feita pela diretoria que considerou alguns fatores, tais como: a situ-
ação econômica do país, a falta de reajuste salarial dos servidores da UFMG e o índice de utilização dos usuários 
junto à Unimed de 74%, a diretoria apresentou uma contraproposta de 9,5%, que não foi aceita pela outra parte. 
Por outro lado, a Cooperativa Médica encaminhou uma nova proposta com o índice de 13,55%. Diante do expos-
to a diretoria recorreu ao contrato assinado entre as partes, que determina a aplicação do IGP-M acumulado nos 
últimos 12 meses. Assim sendo, apresentamos o índice de 11,56%, acreditando que assim findaremos a negocia-
ção em curso. Porém, ressaltamos que caso a citada proposta não seja aceita pela Unimed, será necessário remeter 
a decisão para uma assembleia dos usuários da referida Cooperativa Médica, que será devidamente convocada 
pela diretoria da Assufemg.

Comunicação: Assufemg/SESC
Comunicamos que de acordo com informações, da Gerência de relacionamentos do SESC (Juliano Rodrigues 
Antunes), a instituição encontra-se em processo de recadastramento regional, estando temporariamente sus-
penso o acesso às dependências dos clubes. Aguardem! 
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