
Todos os usuários da Unimed, ca-
dastrados através da Assufemg, 
possuem uma carteira de identifi-
cação com validade até o dia 31 de 
novembro de 2017. Como é sabido, 
de dois em dois anos a referida co-
operativa médica promove a troca 
das carteiras de todos os usuários 
do plano, independente da mo-
dalidade à qual você pertence. Tal 
procedimento não altera em nada 
o vínculo do associado com a Uni-
med e não haverá mudança nas ca-
racterísticas do plano atual. Porém, 
é imprescindível que todos os usu-
ários compareçam na Assufemg, 
para promover a referida troca e, 
conforme exigência da Agência Na-

cional de Saúde – ANS, na oportu-
nidade acontecerá uma atualização 
dos dados cadastrais de todos os 
usuários e seus dependentes. 
Portanto, é imprescindível a pre-
sença dos associados da Assufemg 
e usuários da Unimed, no Posto 
Médico da entidade, a partir do 
dia 13/11/2017, entre 9 e 18 horas, 
portando uma cópia do seu último 
contracheque.
Mais informações:
● Pessoalmente na Assufemg/Pos-
to Médico, de 09h às 18h;
● Através dos números: 3439-8126, 
3439-8122 ou 3439-8103.

Você confere mais notícias sobre 
plano de saúde nas páginas 3 e 4 
deste boletim.

O II Festival Iranti de Cultura e 
Arte Negra está chegando com 
tudo no Campus Pampulha da 
UFMG. O evento, produzido e or-
ganizado pela Assufemg, começa 
no dia 13 e vai até 17 de novembro, 
com muitas atrações. 
“Nosso festival busca a integra-
ção de todo e qualquer negro, ou 
até mesmo do branco que produz 
conteúdo e trabalho que exaltam e 
fazem referência justa ao afrodes-
cendente”, revela Magna Oliveira, 
diretora de Comunicação da Assu-
femg e coordenadora da atividade, 
juntamente com os diretores de 
Cultura, Marcus Vinícius Ribeiro 

e Julia Ferreira. O II Festival Iranti 
trará ao público uma diversidade 
de ações culturais, artísticas e inte-

lectuais que marcarão novembro, 
mês em que se comemora o Dia da 
Consciência Negra. Dentre as ati-
vidades, o evento contempla ofici-
nas, bate-papo, escambo cultural, 
desfile étnico, shows de MPB e 
samba, feira de arte negra, apre-
sentações de peças e contação de 
histórias.  
Você confere toda a programação 
na página 5 deste boletim.  As ins-
crições para as oficinas e tudo o 
que acontece no II Festival Iranti 
de Cultura e Arte Negra podem 
ser acompanhados pelo nosso site: 
www.assufemg.org.br 
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Tudo pronto para o  
II Festival Iranti de Cultura e Arte Negra
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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

Assufemg

Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

Happy Hour Assufemg  
manteve ótimo nível e fez 
participantes caírem na dança

A noite da sexta-feira, 27 de outubro, 
teve um clima muito agradável para 
colocar o papo em dia e curtir a gas-
tronomia da Cantina Pelego’s, cer-
veja gelada e boa música. Foi neste 
cenário que o Happy Hour Assufe-
mg teve mais uma edição realizada 
no Espaço Cultural Francisco Assis 
Mota.
Os participantes aproveitaram até o 
último instante a ótima apresentação 
de Dudu Power Trio, que fez muita 
gente dançar, ao som de sucessos da 
MPB, samba e forró. “Foi uma noite 
muito especial. A Assufemg faz isso 

tudo com muito carinho para seus 
associados. E o Happy Hour vai con-
tinuar em nosso calendário, sempre 
na 1ª sexta-feira do mês”, enfatizou 
Marcus Vinícius Ribeiro, diretor de 
Cultura da entidade.
Os petiscos da Cantina Pelego’s tam-
bém fizeram muito sucesso e foram 
bastante elogiados, fazendo um belo 
conjunto ao lado da cerveja gelada e 
daquele bom bate-papo com amigos.
O álbum de fotos completo você 
acompanha na nossa página no  
Facebook.



03Assufemg

Plano de Saúde UNIMED-BH  
Unipart/Flex Tem adesão 
sem carências em novembro

Espetáculo Teresa e as 
Cores sensibiliza e encanta 
ao mesmo tempo

Mais uma ótima oportunidade para quem deseja aderir 
ao plano de saúde Unimed UNIPART/FLEX. O usu-
ário que solicitar o plano, no mês de novembro deste 
ano, poderá, a partir do dia 1º de dezembro, utilizar 
todos os serviços médicos oferecidos pelo plano sem 
carências.
A modalidade UNIPART/FLEX foi contemplada pela 
Assufemg junto a Unimed através de um Contrato 
Coletivo por Adesão, em 2013. “O plano é extrema-
mente atraente tanto para quem ainda não tem um 
plano de saúde, como para aqueles que desejam sair 
do seu atual”, esclarece a Diretoria de Assistência e 
Convênios da entidade.
É importante ressaltar que os interessados em migrar 
de outro plano para o UNIPART/FLEX, oferecido pela 
Assufemg, devem solicitar a exclusão do plano atu-
al até o dia 20 de novembro, considerando que todo 
plano de saúde tem como prerrogativa o pagamento 
das mensalidades antecipadamente. De acordo com 
a Diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg, 
“desta forma, a mensalidade paga no início de no-
vembro garante ao usuário a cobertura médica até o 
último dia do referido mês”.
Quem tiver interesse deve comparecer à sede da en-
tidade no Campus Pampulha da UFMG, com cópia 
do último contracheque de associado. A primeira 
mensalidade, que varia de acordo com a idade de 
cada usuário, será debitada no dia do pagamento, 
previsto para o início de dezembro/2017, somada à 
taxa de adesão no valor de R$ 12,00 (doze reais), por 
pessoa.
A Diretoria de Assistência e Convênios ressalta que 
os valores cobrados pela Assufemg, diferente de ou-
tros planos de saúde, correspondem ao custo integral 
das mensalidades dos respectivos planos. 
Vale salientar que o governo federal instituiu um au-
xílio à saúde, através da Portaria 03/2009, que con-
templa todos os servidores federais que pagam um 
plano de saúde suplementar. 
No caso dos 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, varian-
do de acordo com a idade e o salário de cada servidor, 
conforme tabela determinada pelo governo federal.
Mais informações:
▪ Pessoalmente na Assufemg/Posto Médico, de 09h  
às 18h;
▪ Através dos telefones: 3439-8126, 3439-8122, 3439-
8103 e 3439-8116;

A reportagem do Pinga-Fogo conferiu parte do 
ensaio do espetáculo musical “Teresa e as Cores”, 
que está em cartaz até o dia 10. E a qualidade im-
pressiona a quem assiste à peça com intervenções 
teatrais durante os 60 minutos de sua duração.
“Teresa e as Cores” leva canções autorais inéditas 
para o palco, através da voz do cantor Lucas Perei-
ra e diversos outros artistas da Escola de Música 
da UFMG. As músicas são de um projeto homô-
nimo de Pedro Gontijo e recebem uma estrutura 
especialmente produzida para a apresentação.
Os shows serão realizados durante a programação 
do projeto “Viva Música”. Começou no dia 1º de 
novembro, na Escola de Música da UFMG e se es-
tende no dia 09/11 (quinta-feira), às 19h30, no pro-
jeto “Palco Livre”, no Conservatório da UFMG e 
também na sexta-feira (10/11), na Fundação Carlos 
Drummond de Andrade, às 21h, na cidade de Ita-
bira. 
A entrada é gratuita e mediante retirada de 150 se-
nhas que serão distribuídas 30 minutos antes de 
cada sessão.
Mais informações: facebook.com/teresaeascores

Foto: Divulgação



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 
11,16% no mês de aniversário do contrato que ocorre 
no dia 1º de novembro de todo ano. 
A Diretoria da Assufemg fez uma análise, consideran-
do a precariedade dos reajustes salariais dos servido-
res da UFMG. Com isso, a entidade recorreu ao con-
trato coletivo para subsidiar a negociação e também à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que 
estabeleceu o limite 13,55% para reajustar as mensali-
dades dos planos individuais. 
A Unimed, com isso, apresentou outra proposta, 
com índice de 9,92%. Não satisfeita, a Diretoria da  
Assufemg prosseguiu com as tratativas. Segundo a 
entidade, a Unimed se pautou, durante as negocia-
ções, em ameaçar o cancelamento do plano, caso seu 
objetivo não fosse atingido. 
Após várias tentativas, no intuito de proteger seus 
associados, a Assufemg conseguiu acordar o índi-
ce de 7,5%, que reajustará as mensalidades do plano 
UNIPART/FLEX a partir de novembro do corrente 

ano. "Tudo pelo associado", afirma o presidente da  
Assufemg, Márcio Flávio dos Reis.
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Plano de Saúde – Unipart/Flex  
reajuste anual

01/11/2017 - UNIPART/FLEX - MENSALIDADES
FAIXA ETÁRIA ENFERMARIA APARTAMENTO

00 - 18 106,15 147,51

19 - 23 124,93 168,17

24 - 28 146,77 199,53

29 - 33 180,39 250,40

34 - 38 201,21 277,08

39 - 43 220,15 309,15

44 - 48 273,28 377,72

49 - 53 297,23                         414,43

54 - 58 352,43 500,96

59 - 99 570,19 812,27

01/11/2016 - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO

CONSULTAS MÉDICAS 30,53 30,53
EXAMES/TERAPIAS REDUZIDAS 4,98/9,95 4,98/9,95
EXAMES/TERAPIAS DIFERENCIADAS 39,83 39,83
INTERNAÇÃO 99,56 329,20
CONSULTA EM PRONTO ATENDIMENTO 42,47 42,47
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PROGRAMAÇÃO
WWW.ASSUFEMG.ORG.BR | 3439-8110

IRANTI
II FESTIVAL

DE CULTURA
E ARTE NEGRA

Assufemg13 a 17 nov

DATA/HORÁRIO EVENTO REALIZADOR(ES) LOCAL

13/11
12H

CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

CONTOS DA 
MITOLOGIA DA FALE

ASSUFEMG

13/11
14H ÀS 17H

OFICINA DE
TAMBOR

SANTONNE
LOBATO

PÇA. DE
SERVIÇOS

14/11
14H ÀS 16H

OFICINA DE 
ABAYOMI

CAROLINE
 E SARAH ASSUFEMG

14/11
17H ÀS 19H

OFICINA DE
TURBANTES

E FAIXAS
ANA BEATRIZ PÇA. DE

SERVIÇOS

14/11
20H ÀS 21H30

SHOW DE
MPB

BANDA TRILHA ASSUFEMG

16/11
12H ÀS 14H

OFICINA DE 
DANÇA AFRO

MARILDA
 CORDEIRO

PÇA. DE
SERVIÇOS

16/11
15H ÀS 18H

BATE-PAPO

QUILOMBOS
LUIZES, MANZO
E SANTA CRUZ

PROFESSORAS
LEDA MARTINS
MÍRIA GOMES

PÇA. DE
SERVIÇOS

16/11
18H

BANDA
QUILOMBO

BLOCO
KIZOMBA

PÇA. DE
SERVIÇOS

17/11
12H

ABENA CIA. BANDO
PÇA. DE

SERVIÇOS

17/11
13H

DESFILE
ÉTNICO

15 A 20
MODELOS

PÇA. DE
SERVIÇOS

17/11
17H ÀS 19H30

ESCAMBO
CULTURAL

ALUNOS DE BENIN, 
CAMARÕES, CONGO,

 HAITI E SENEGAL 
ASSUFEMG

17/11
20H ÀS 22H

SHOW DE
SAMBA MANU DIAS ASSUFEMG

13 E 14, 16 E 17/11
08H ÀS 17H

FEIRA DE
ARTE NEGRA

EMPREENDEDORES
COM TEMÁTICA

NEGRA

ATIVIDADES DENTRO DO QUARTA DOZE E TRINTA DA UFMG

DATA/HORÁRIO EVENTO REALIZADOR(ES) LOCAL

22/11
13H

CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

RAISLA E JOÃO PÇA. DE
SERVIÇOS

29/11
13H

APRESENTAÇÃO
CULTURAL

CIA. MOTUMBÁ PÇA. DE
SERVIÇOS



O dia 18 de outubro na Assufemg foi reservada à saúde. O 
auditório da entidade no Campus Pampulha da UFMG ficou 
cheio para ver e ouvir uma verdadeira aula da dra. Irene de 
Paula, ginecologista e diretora da clínica Ampliar Radsom.
A Palestra Prevenção ao Câncer de Mama orientou as partici-
pantes e explicou cada detalhe da doença e seus males poste-
riores. “Foi um grande prazer estar de volta à esta casa, onde 
já trabalhei. É muito importante disseminar estas informações 
para que muitas pessoas possam entender como é importante 
a prevenção”, disse a médica.
Você confere fotos e vídeos desta ação em nosso  
site: www.assufemg.org.br
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Palestra sobre Prevenção ao Câncer de Mama é 
realizada na Assufemg

EVENTO CAFÉ.COM reuniu representantes 
da Comunicação das unidades da UFMG

N e g o c i n h o $
• Construção, reforma, projeto, orçamento, incorporação, manutenção, regularização e legalização de imóveis 
comerciais e residenciais é na Vale Oliveira Engenharia. Entre em contato conosco nos telefones: (31) 99332-8911/ 
(31) 99157-4429. Ou acesse: www.valeoliveiraengenharia.com.br 

A Assufemg promoveu no dia 20 de outubro, em sua sede, o Café.
Com. O evento é destinado à todos os profissionais que trabalham 
na Comunicação das unidades da UFMG.
O objetivo do encontro é articular novos mecanismos de divulga-
ção, aproximar os departamentos, além de confraternizar com os 
convidados. “Queremos criar um elo para que as informações pos-
sam ser repassadas da melhor maneira possível e assim contemplar 
o maior número de pessoas”, explica Antônio Cícero Mendes, dire-
tor de Comunicação da Assufemg.

Carícia do mais puro amor
Rebento que precede a flor
Irradiando toda a beleza
Anunciado toda pureza
Nascida de uma aliança
Cresce e sem saber avança
Adulto que ontem foi criança

Mariza Amélia Queiróga Barros

http://www.assufemg.org.br
http://www.valeoliveiraengenharia.com.br

