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Assufemg e sociedade vestem rosa para
alertar sobre os riscos do Câncer de Mama
O mês de outubro é marcado pelo movimento popular internacional conhecido como Outubro Rosa.
O objetivo da campanha é estimular a participação
da sociedade na luta contra o câncer de mama. “É
um alerta muito bom que temos. O intuito é sensibilizar aquele paciente que nunca nos procuraram.
É dessa pessoa que precisamos, aquela que necessita se consultar”, revela a ginecologista Cristina
Bassetti, que há sete anos atende no Posto Médico
da Assufemg.
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. No Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam que em 2016 sejam diagnosticados mais de 56
mil novos casos da doença, com um risco estimado
de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. “A incidência maior é na faixa etária de 50 a 69 anos. E
estas mulheres têm que consultar regularmente. É
necessário”, aponta a dra. Cristina.
Para a ginecologista da Assufemg, o autoexame é eficiente, mas é responsabilidade do sistema de saúde
implementar campanhas para que as consultas ao
médico sejam feitas regularmente. “É a mamografia,
os exames clínicos, que vão apontar o câncer. O autoexame é importante, mas a ida a um médico é essencial. A chance de sobreviver com um diagnóstico
precoce é muito maior”, analisa.
Segundo a médica, o apoio da família e amigos é
outro fator importante para a recuperação do paciente. “Muda toda a rotina da pessoa. Encontrar
amor, conforto e atenção em quem se gosta, faz o
paciente ter mais força para enfrentar o problema”,
finaliza.

Vestindo a camisa
A Assufemg confeccionou camisas para seu qua-

dro interno voltadas à campanha Outubro Rosa e
Novembro Azul, patrocinado pela UNOPAR. E o
sócio também participa da campanha. Caso tenha
algum caso ou história envolvendo o tema, pode
ter o depoimento publicado em nossos canais de informação. Basta escrever para imprensa@assufemg.
org.br, ou conversar conosco através do telefone:
3439-8100.

Plano de saúde Assufemg/Unimed
modalidade UNIPART/FLEX tem
adesão sem carências em novembro
Uma boa notícia para o associado que deseja aderir ao Plano de
Saúde Assufemg/UNIMEDBH modalidade UNIPART/FLEX. O
interessado pode aproveitar o mês
de novembro para fazer a sua adesão, com vigência a partir de 1º de
dezembro, sem qualquer tipo de
carência.
Segundo a diretoria de Assistência
e Convênios da Assufemg, os sócios que desejam migrar de outro
plano para o UNIPART/FLEX, devem solicitar a exclusão do plano
atual, conforme as regras do plano
vigente.
O interessado tem até 18/11 para
aderir ao plano com o pagamento
através de débito em conta, previsto para o dia 02/12. Do dia 21/11
até o dia 30/11, o pagamento deverá ser feito na própria Assufemg,
através de dinheiro ou cheque. A
utilização do plano é a partir do
dia 01/12.

De acordo com a Assufemg, a primeira mensalidade será debitada
no dia do pagamento, previsto
para o início de dezembro. Na cobrança, que varia de acordo com a
idade de cada usuário, é somada
a taxa de adesão, no valor de 10
reais por pessoa.
A Diretoria de Assistência e Convênios ressalta que valores cobrados pela Assufemg, diferente de
outros planos de saúde, correspondem ao custo integral das mensalidades dos respectivos planos.
Vale salientar que Governo Federal instituiu um auxílio à saúde,
através da Portaria 03/2009, que
contempla todos os servidores
federais que pagam um plano de
saúde suplementar. No caso dos

Para realizar a adesão é necessário
o comparecimento a Assufemg,
com cópias do contracheque e comprovante de residência do associado, RG e CPF de todos os interessados no plano. No caso de cônjuge,
apresentar também a certidão de
casamento ou declaração de relação estável.

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 42 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do
Sonho à Realidade".

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer
a entidade. Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br
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associados que aderirem ao plano da Unimed,
através da Assufemg, o auxílio saúde será demonstrado no contracheque e creditado na conta
do usuário do plano mensal e integralmente, variando de acordo com a idade e o salário de cada
servidor, conforme tabela. Ou seja, não será utilizado pela Assufemg.
Mais informações podem ser obtidas nos telefones 3439-8126, 3439-8122, 3439-8103 e 3439-8116,
ou em nosso Posto Médico, de 9h às 18h.

Reajuste anual para
usuários da modalidade
UNIPART/FLEX
O sócio que já possui o plano Assufemg Unimed
BH modalidade UNIPART/FLEX terá reajuste em
sua mensalidade. A cooperativa médica reivindicou, no processo de negociação, a aplicação do índice de 17,1% no mês de aniversário do contrato
que ocorre no dia 1º de novembro de todo ano.
Segundo a Assufemg, a manutenção do preço das
mensalidades é uma “luta constante para manter
os valores dentro da realidade salarial da comunidade universitária”. A Associação considerou
que reajustes salariais dos servidores da UFMG
são precários e recorreu ao contrato coletivo para
subsidiar a negociação. O documento determina
a aplicação do IGP-M acumulado nos últimos 12
meses e à Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que estabeleceu o limite 13,57% para reajustar as mensalidades dos planos individuais.
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Com isso, a Diretoria da Assufemg continuou
com as negociações. No entanto, segundo a Associação, as tratativas se pautaram pela ameaça da
Unimed de cancelar o plano, caso não atingisse o
seu objetivo.
Após várias tentativas, no intuito de proteger
seus associados, a Assufemg conseguiu acordar o
índice de 12%, que reajustará as mensalidades do
plano UNIPART/FLEX a partir de novembro do
corrente ano.

Segue tabela atualizada
UNIPART/FLEX - A PARTIR DE 01/11/2016
FAIXA ETÁRIA

ENFERMARIA

APARTAMENTO

00 - 18

98,74

137,22

19 - 23

116,21

156,44

24 - 28

136,53

185,61

29 - 33

167,80

232,93

34 - 38

187,17

257,75

39 - 43

204,79

287,58

44 - 48

254,21

351,37

49 - 53

276,49

385,52

54 - 58

327,84

466,01

59 - 99

530,41

755,60

VALORES COPARTICIPAÇÃO - A PARTIR DE 01/11/2016
PROCEDIMENTO

ENFERMARIA

APARTAMENTO

CONSULTAS MÉDICAS

28,40

28,40

EXAMES/TERAPIAS
REDUZIDAS

9,26

9,26

EXAMES/TERAPIAS
DIFERENCIADAS

37,05

37,05

INTERNAÇÃO

92,61

306,23

CONSULTA URGÊNCIA

39,51

39,51
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Festa da Criança Assufemg 2016 contagiou
a garotada e seus pais
Em um sábado de tempo claro e céu aberto, o público que esteve presente ao Espaço Cultural da
Assufemg pôde aproveitar ao máximo a Festa da
Criança Assufemg 2016.
O evento, realizado no dia 08/10, contou com diversas atrações, que fizeram as crianças se divertirem das 10h às 14h. “Faço isso há cerca de 18 anos.
E não canso de ver esse sorriso contagiante das
crianças”, disse Anderson Lemos, que se fantasia
de Palhaço Fica-Quieto, se exibindo em sua perna
de pau de mais de 2m de altura.

Assufemg desde 1974. E, sempre que posso, participo das atividades”, finalizou.
A festa ainda contou com contação de histórias
e brincadeiras, além de um show de mágica, que
agitou os pequenos, encerrando a festividade deste ano.

As crianças aproveitaram toda a estrutura organizada pela Diretoria de Cultura e Lazer, que contou com piscina de bolinha, cama elástica, carrinhos de pipoca e algodão doce, corrida do ovo e
do saco, além de um enorme pula-pula, que foi
uma das atrações mais desejada pela garotada.
“Tudo que se refere à criança é bacana. Sempre
deixa o ambiente mais alegre”, conta Jorge Amaral, técnico-administrativo aposentado da Faculdade de Letras, avô de Sophia, de 2 anos, que
dançava e se divertia na festa. “Sou associado da

Goleada em Caeté marca bom encontro da
equipe de futebol máster da Assufemg
A equipe de futebol máster da Assufemg continua
movimentando e
agitando seus jogadores. A delegação, acompanhada
de seus familiares
e coordenada pelo Diretor Adjunto de Esporte e
Lazer, José Tiago “Batata”, foram a Caeté, região
metropolitana de Belo Horizonte, participar de
um jogo festivo.

O time da Associação venceu a equipe local do
Ferro Brasileiro por 7x1, gols de Pablo (4), Fábio
(2) e Dênis. E a equipe de Futsal da Assufemg está
na semifinal do
Campeonato
da Semana do
Servidor
da
UFMG
2016.
Mais detalhes,
acesse
nosso
site.

Negocinho$
Vende-se filhotes da raça Lhasa Apso. Três fêmeas e dois machos. Vermifugados e vacinados. Reserve
já o seu. Entrega a partir de novembro. Contato Whastapp: (31) 99491-0525 (Núbia).
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