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Assufemg se esforça e fecha índice
de reajuste de 7,5% com Unimed
Depois de amplo esforço e negociações, a Assufemg conseguiu
acordar um índice de reajuste ao
Plano de Saúde Unimed de 7,5%.
O número é um consenso entre
as duas partes, sendo que a Unimed ameaçava cancelar o plano
por causa de reivindicação de

reajuste de 13,57%.
Vale ressaltar que o percentual de 4,86% foi aplicado em junho e a partir de agosto/2017 será cobrado
o valor reajustado no total do percentual negociado
e, assim, irá ser realizada uma cobrança da diferença
de 2,64%, com retroatividade a junho passado em 3
parcelas iguais e sem juros.
“Após análise feita pela Diretoria da Assufemg, con-

sideramos, entre outros fatores, a precariedade dos
reajustes salariais dos servidores da UFMG”, revelou
o presidente da entidade Márcio Flávio dos Reis, em
nota. Com isso, foi apresentada uma contraproposta
de 4,86%, conforme IGP-M acumulado nos últimos 12
meses, que não foi aceita pela Unimed.
Em contrapartida, a operadora de plano de saúde, encaminhou uma nova proposta com índice de 11,40%, e
posteriormente, reduziu a 8%. “Vale destacar que a diretoria da Unimed não concordou com a aplicação do
IGP-M e, como justificativa, apresentou o índice limite
aprovado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que
é de 13,55% para planos individuais”, finalizou Márcio Flávio.
Você confere a nova tabela da Unimed Unimax/Unipart na página 5 deste boletim

RDC Férias e Assufemg estão de volta
na melhor promoção para sua viagem
Depois de grande procura e do sucesso que foi no mês
passado, a RDC Férias e Assufemg estão de volta proporcionando as melhores condições para que você, sócio, possa viajar sem pesar no seu bolso. Quer viajar
desfrutando dos melhores destinos e as mais incríveis
redes hoteleiras? É simples e bem em conta pra você.
Dos dias 17/07 até 17/08, representantes da RDC estarão na sede da Assufemg, às segundas e sextas-feiras,
de 11h às 14h, para apresentarem para você o Plano de
Férias Programadas!
E O MELHOR: VOCÊ NÃO PAGA A TAXA DE ADESÃO NO
VALOR DE R$ 880,00! SIM, É FREE!

Não perca esta oportunidade!
Acesse www.assufemg.org.br e saiba mais.

Setor Odontológico agora
dispõe de implantes dentários
mandibular (dentes de baixo).

A Assufemg tem uma novidade em
seu Setor Odontológico. Agora, o
sócio e seus dependentes terão o implante e próteses nos serviços oferecidos pela entidade. O procedimento já está disponível na tabela e será
realizado com 1 ou 2 implantes.
O interessado passa primeiro por
uma avaliação clínica. Implantes
dentários são suportes ou estruturas
de metal (normalmente de titânio)
posicionadas, através de cirurgia, no
osso maxilar (dentes de cima) ou no

O implante ficará no lugar da raiz do
dente que foi extraído ou quebrado,
e é nele que será instalado o dente artificial. Alguns casos são mais
simples, já em outros é necessário
“preencher” o osso para dar mais
suporte ao implante. “É importante este primeiro exame inicial. Nós
iremos trabalhar com implante unitário, algo menos complexo e que
possa ser realizado na própria Assufemg”, explica o odontólogo Daniel Dias de Araújo, especialista em
implante, que irá realizar o trabalho.
“A cirurgia é simples, com anestesia
local e o paciente sai no mesmo dia
para a casa”, complementa.
Estes procedimentos serão feitos na
sede da Assufemg, no Campus Pampulha, às segundas, quartas e sextas,
pela manhã, e terças e quintas à tarde, no MedCenter (Rua dos Otoni,
909 – Santa Efigência, BH).
Informações: 3439-8105

Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 43 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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Exposição traz momentos intensos da
Ditadura Militar

Uma explosão de sensibilidade,
história, detalhes e uma riqueza de
conhecimento. A exposição Desconstrução do esquecimento: golpe,
anistia e justiça de transição traz à
tona todas as lembranças dos anos
de chumbo do Brasil: o golpe de 64
e os seus desdobramentos.
A mostra, que teve estreia em 28
de junho, ficou em cartaz até dia
31 de julho, no Centro Cultural da
UFMG, no centro de BH. A exposição faz parte da programação do
49º Festival de Inverno da UFMG,
que este ano tem o tema: Criação
e resistência: poéticas da transformação, que estabelece a ação artística como processo e atuação de
resistência política.
Desconstrução do esquecimento: golpe,
anistia e justiça de transição é estruturada em três pontos centrais, como
o próprio nome explica. A mostra
foi elaborada no âmbito do Memorial da Anistia do Brasil e possui
também outros subtemas como as
estruturas de repressão, o desrespeito aos direitos indígenas, a articulação das mulheres na luta pela
anistia e as políticas de reparação.
Uma das coordenadoras do projeto, Silvana Coser, explicou à reportagem da Assufemg, que a mostra
é um recorte dos momentos mais
intensos da Ditadura Militar. “São
tantos momentos que dariam um
infinito número de material. Este
recorte, com o eixo de três temas
estabelecidos, resume com uma
sensibilidade ímpar o olhar sobre
o momento. E é uma ligação enAssufemg

tre passado e presente no Brasil”,
diz a socióloga, que está à frente
da coordenação juntamente com a
professora Leda Martins.
O material para a exposição Desconstrução do esquecimento: golpe,
anistia e justiça de transição é fruto
de pesquisa do Projeto República,
núcleo de pesquisa, documentação
e memória vinculado à Fafich, e do
Centro de Estudos sobre Justiça de
Transição (CJT), da Faculdade de
Direito.
“O direito à memória é inalienável.
Todos têm direito de recuperar estes dados guardados para si. Esta
exposição é uma forma de dar voz
ao silêncio, já que o esquecimento
é construído”, explica Coser. O objetivo da exposição, segundo ela,
também é gerar multiplicadores.
“Poucas pessoas conhecem o que
foi a Ditadura Militar. E os jovens
precisam saber desta história para
que vejam como a interrupção de
um processo democrático é traumático para o país”, finaliza.

Abaixo-assinado
Um abaixo-assinado de professores da UFMG reivindica que a mostra se permaneça por mais tempo.
Segundo o documento, a exposição ficou um “tempo irrisório” em
cartaz, sugerindo que fosse “algo
quase clandestino”, sem nenhuma
divulgação, devido à intervenção
do atual Governo Federal.
O Pinga-Fogo apurou esta informação e verificou que é inverídica.
A mostra teve ampla divulgação

em todas as mídias: impressa, TV,
rádio e online, inclusive em eventos criados nas redes sociais.
De acordo com Silvana Coser, a
exposição estava prevista para ser
inaugurada em março deste ano,
com uma programação extensa,
de duração de três meses e abrangendo shows, mostra de filmes e
debates. Contudo, as mudanças
no Ministério da Justiça acabaram
modificando o cenário. “Diante
deste panorama político do Brasil,
houve uma paralisação em processos internos da pasta. Depois de
um impasse, recebemos a autorização do Reitor da UFMG para começar”, explica.
A diretoria da Assufemg entende
que esta exposição é muito importante para a memória e o debate
político no país. Com isso, reivindica um maior tempo em cartaz da
mostra, para que quem não teve a
oportunidade de apreciá-la, possa
ir ao Centro Cultural da UFMG e
se encantar com fotos, vídeos e áudios que retratam fielmente o que
foi o Golpe de 64.

Informações
Nome: “Desconstrução do Esquecimento: Golpe, Anistia e Justiça
de Transição”
Local: Centro Cultural UFMG (av.
Santos Dumont, 174, Centro)
Horário de visitação: de 2ª a 6ª,
das 10h às 19h; sáb, das 10h às 13h.
Entrada franca.
Site: www.ufmg.br/cultura/descontrucaodoesquecimento
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49º Festival de Inverno da UFMG
traz diversas atrações
gramação é gratuita e você confere os detalhes no site:
https://www.ufmg.br/festivaldeinverno/festival-2017
No cenário musical, atrações de hip-hop, samba e música sacra, além de apresentações que abordam temas
como o feminismo, o negro e as ditaduras que existem
no Brasil. Os eventos estão sujeitos à lotação dos espaços.
Teve início nesta sexta-feira (28), e vai até o dia 5 de
agosto, a edição 49 do Festival de Inverno da UFMG.
O tema deste ano é Poéticas de Transformação: Criação e Resistência, que tem como objetivo a promoção
da criação artístico-cultural como ação de resistência e
prática de transformação social.
A abertura foi realizada na Reitoria com uma grande apresentação do espetáculo teatral “De tempos
somos”, do Grupo Galpão. O Festival terá diversas
atividades como shows musicais, teatro e dança. A pro-

Ainda são destaques no 49ª Festival da UFMG: oficinas, minicursos e aulas abertas, além de exposições,
como Dom Quixote – Portinari e Drummond: releituras de Cervantes (no Conservatório UFMG); Olhar Revisitado: Reencontros e Novas Afetividades (na Reitoria, Campus UFMG Pampulha); Canção Amiga, Clube
da Esquina e Demasiado Humano, ambas no Espaço
do Conhecimento UFMG, e a já citada Desconstrução
do Esquecimento: Golpe, Anistia e Justiça de Transição (no Centro Cultural da UFMG)

Saiba mais sobre ANSIEDADE
A principal característica do estado ansioso é aceleração do pensamento, como se estivéssemos elaborando
constantemente um plano estratégico para enfrentar
um perigo. Alguns definem mais objetividade como
uma aflição constante, uma angústia, um medo. É
algo que aperta, sufoca.
É vidente que a ansiedade faz parte da vida. Sem
essa ansiedade diante dos fatos, o ansioso permanentemente vive uma angústia desproporcional. E um
sentido de pressa, de desespero em querer realizar. É
a sensação constante de que não vamos conseguir. O
cérebro interpreta isso como situação de perigo, pois
o Sistema Nervoso Central está em excessiva excitação. O organismo todo fica em alerta constante e em
dificuldade para relaxar. Tudo isso pode levar à depressão, ao pânico e a várias outras doenças psíquicas
e físicas.
Procurar ajuda de um especialista é fundamental.
Principalmente quando percebemos que isso está interferindo no bem-estar, na qualidade de vida, nos
relacionamentos e no desempenho afetivo e profissional. É uma postura diante da vida, que as vezes sozinho e ansioso não conseguimos ter. Por isso, pedir
ajuda é estratégico.
E, procurar momentos de espiritualidade, que deem
sentido de que pertença a algo. Só a fé e a certeza de
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que estamos ligados a Deus, e ele a nós, nos fortalece
e nos faz acreditar que a nossa vida irá melhorar e ter
um sentido especial para que possamos continuar vivendo e lutando. Se “tudo vale a pena se a alma não
é pequena” imagine conquistar uma vida mais alegre
de se viver, saudável e confiante em Deus.
Texto de Maria Helena Mansur, publicado no Jornal da
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais (AFAEMG), ed. Nº 82.
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TABELA PLANO UNIMED
01/06/2017 - 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

338,41

166

393,43

00 a 18 anos

361

407,52

366

456,26

19 a 59 anos

162

470,98

167

519,71

19 a 59 anos

362

548,51

367

597,27

Acima de 60 anos

163

667,96

168

719,73

Acima de 60 anos

363

769,64

368

818,32

01/06/2017 - TABELA DO PLANO DE SAÚDE UNIMAX
FAIXA ETÁRIA

ENFERMARIA

APARTAMENTO

00 a 17 anos

170

214,50

370

246,53

18 a 29 anos

171

326,94

371

381,96

30 a 39 anos

172

369,90

372

425,45

40 a 49 anos

173

434,85

373

481,55

50 a 59 anos

174

493,00

374

555,87

60 a 69 anos

175

723,94

375

816,23

Acima de 70 anos

176

912,83

376

1.054,58

01/06/2017 - TABELA DO PLANO DE SAÚDE UNIMAX/ODONTO
FAIXA ETÁRIA

ENFERMARIA

APARTAMENTO

00 a 17 anos

180

290,39

380

322,36

18 a 29 anos

181

402,77

381

457,83

30 a 39 anos

182

445,71

382

501,35

40 a 49 anos

183

510,71

383

557,27

50 a 59 anos

184

568,80

384

631,56

60 a 69 anos

185

799,76

385

892,00

Acima de 70 anos

186

988,67

386

1.130,44

01/11/2016 - UNIPART/FLEX - MENSALIDADES
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

54 - 58
59 - 99
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01/11/2016 - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTO

Consultas médicas

ENFERMARIA APARTAMENTO

28,40

28,40

Exames/terapias
reduzidas

4,63/9,26

4,63/9,26

Exames/terapias
diferenciadas

37,05

37,05

385,52

Internação

92,61

306,23

327,84

466,01

530,41

755,60

Consulta em pronto atendimento

39,51

39,51
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Está quase na hora do
XIII Arraiá da Assufemg – Festa Agostina 2017
Dia 11 de agosto o Espaço Cultural da
Assufemg vai arrastar pé e dançar até
ficar pequeno. O XIII Arraiá da Assufemg – Festa Agostina 2017 chega com
diversas atrações.
Brincadeiras, quadrilha, casamento na
roça, fogueira, barraquinhas e muita
gente bonita.
Estes são alguns dos ingredientes que

não vão faltar. E a cereja do bolo é Igor
Kimo, trazendo o melhor do sertanejo:
do raiz ao arrocha, com muita animação e interatividade.
Não perca e se prepare. Dia 11 de
agosto, sexta-feira, a partir de 18h, no
Espaço Cultural da Assufemg.
Informações: 3439-8110.

Descontração e música boa
no Happy Hour Assufemg
O primeiro Happy Hour Assufemg foi marcado por
música de qualidade e bom bate-papo. O evento aconteceu na última sexta-feira, 07, no Espaço Cultural
Francisco Assis Mota, na sede da entidade.
A dupla Jonathan Eler & Ellen Silveira foi a primeira a
subir no palco. Tocando grandes sucesso da MPB, os
musicistas encantaram o público, ao som de violão e
violino. “Sinto muito prestigiado em poder estar aqui,
em dividir essa noite com todos. Só tenho a agradecer a
Assufemg por esta oportunidade”, comentou Jonathan.
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Logo após foi a vez da cantora Lohanye Garcia cantar
grandes músicas brasileiras e internacionais, fechando
com chave de ouro o encontro. “A Assufemg sempre
faz muito por toda comunidade acadêmica, revelando grandes talentos. É um imenso prazer voltar à este
palco”, agradeceu a cantora.
Ambas atrações musicais foram destaques no Festival
da Canção do XXXII Rosas de Abril. Lohahye, inclusive, sagrou-se campeã da competição. Você pode conferir o álbum completo em nossa página no Facebook.
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